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EMENTA
A complexidade do tempo presente vem acompanhada de um mal estar civilizatório
sem precedentes, abarcando questões éticas, morais, políticas, sociais, econômicas,
culturais e, com grande visibilidade midiática, dilemas relacionados à saúde do planeta
e à sobrevivência das múltiplas manifestações de vidas que o habitam. Trata-se de um
conjunto de problemas relacionados à experiência coletiva que envolve a sociedade
contemporânea, com efeitos destrutivos nas Culturas, nas Ciências, na Educação, na
Saúde, no Esporte e no Lazer.
Defender Vidas e Afirmar as Ciências constituem exigências do tempo presente,
tempo em que ações de ensino, de pesquisa e de extensão necessitam estar plenamente
comprometidas com a preservação da Vida.
Significa garantir a produção e o compartilhamento de conhecimentos nas diferentes
áreas em que os saberes se propagam sem limites, senão aqueles eticamente
estabelecidos pela comunidade científica. Ao mesmo tempo, significa pensar
a Educação Física, o Esporte e o Lazer como integrados e articulados às preocupações
da humanidade em relação ao ambiente e como articuladores de direitos sociais,
coletivos e individuais.
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, com 43 anos de produção do
conhecimento e socialização científica, acumula experiência histórica, política e
tradição de luta democrática que o credenciam a agir com responsabilidade e a estimular
a curiosidade epistemológica da comunidade da área de conhecimento Educação Física
sobre o presente e o futuro próximo e imediato. O CBCE está desafiado, mais uma vez,
a propor ideias e ações para superar as circunstâncias que põem em risco os modos e as
formas de viver e a própria ideia de civilização.
Assim, em setembro de 2021, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte reuniu em
suas instâncias e sua comunidade de pesquisadores, pesquisadoras, es e as e estudantes
de todas as áreas da Educação Física para, no XXII CONGRESSO BRASILERIO
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CONBRACE) e IX CONGRESSO
INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CONICE), apresentar,
discutir e propor encaminhamentos político-pedagógicos e científicos que enfrentem os
dilemas do tempo presente e contribuam para a criação permanente de um mundo em
que todas as vidas importam, no qual as ciências sejam afirmadas como
estruturantes da diversidade social que nos constitui como humanidade.

GTT 01 – ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Estudos de diferentes possibilidades de análises e intervenções em saúde –
considerada como objeto não particular de um campo de conhecimento – e que,
portanto, assumem a compreensão do fenômeno a ela relacionado por meio de
diferentes saberes (da saúde coletiva, fisiologia, sociologia, filosofia, entre
outros).
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Dança; idosos e demência.
INTRODUÇÃO
A dança é uma experiência que ativa múltiplas funções cognitivas, como: percepção,
emoção, função executiva, memória e habilidades motoras. É recomendado para as práticas
de dança em idosos com demência o uso de um protocolo estruturado que atenda os aspectos
físicos, cognitivos e emocionais (Mabire et al 2018). Pela primeira vez, o protocolo de dança
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sentada desenvolvido pelo National Ballet School (NBS) do Canadá foi utilizado e adaptado
ao contexto sócio cultural brasileiro. A dança é uma forma universal de expressão humana,
que nos oferece uma oportunidade única para investigar a plasticidade do cérebro e sua
interação com o comportamento (Karpati, et al; 2015). A demência é considerada uma doença
gravemente incapacitante e muitas vezes tem efeito devastador para a família e cuidadores. A
dança compartilhada facilita a auto expressão e a comunicação de pacientes e cuidadores.
OBJETIVO
Descrever a aplicabilidade do protocolo de dança sentada desenvolvido pelo National
Ballet School (NBS) do Canadá e Baycrest Health Sciences para idosos com demência
atendidos pelo projeto de extensão Corpo e Mente.
METODOLOGIA
A ação de dança do Projeto Corpo e Mente da Escola de Educação Física e Desportos
(EEFD), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem como critério de inclusão
pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e outras unidades psiquiátricas do
Rio de Janeiro, acima de 60 anos, ambos os sexos, com diagnóstico de demência ou algum
declínio cognitivo. É necessário que o paciente tenha um acompanhante, cuidador ou familiar,
interessado e disponível para participar das sessões semanais de dança online. Utilizamos o
protocolo desenvolvido pelo NBS do Canadá e a Baycrest Health Sciences, que tem por
objetivo tornar a dança acessível para idosos com diversas limitações físicas e cognitivas,
incluindo idosos com demência, a partir de uma prática de dança sentada. (Kosurko et al.,
2020; Skinner et al., 2018).
A aula tem duração de 45 minutos e o protocolo estruturado segue uma sequência
pedagógica que se inicia a partir de um aquecimento, passando de sequências mais suaves
para mais vigorosas e finalizando com a volta calma. Cada etapa inclui objetivos físicos,
cognitivos e emocionais específicos. Todas as etapas são coreografadas de maneira
sincronizada com a música.

RELATANDO E ANALISANDO A EXPERIÊNCIA
Nas aulas de dança online oferecidas pelo projeto Corpo e Mente, pela Professora
Vanessa Pereira e pela professora Lilian Damião, observa-se que a dança vai além de apenas
um exercício ou entretenimento, a dança é vista como instrumento de lembrança. A escolha
de um protocolo estruturado nos proporciona uma orientação assertiva no que se refere à
progressão pedagógica da aula. Garantindo ainda a segurança, a autonomia, a liberdade e o
prazer dos participantes durante a prática.
Destaca-se o pioneirismo do trabalho que vem desenvolvendo uma adaptação
minuciosa do protocolo canadense para o contexto sócio cultural brasileiro. A seleção de um
repertório cultural/musical que dialogue com experiências vividas pelos pacientes, cria um
vínculo afetivo com a prática e reforça a ideia da dança como um instrumento de lembrança.
Além disso, durante as aulas criamos um ambiente seguro e sem julgamentos, onde pacientes
e cuidadores possam desfrutar dos benefícios da pratica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi observado que a adoção de um protocolo estruturado para a prática de dança gerou
efeitos benéficos para pacientes e acompanhantes no que tange o caráter físico, emocional e
cognitivo. Os recursos tecnológicos disponíveis ainda são limitados, contudo as aulas online
têm oportunizado experiências efetivas. Ademais, procuramos ter um olhar empático e
inclusivo para as práticas ocorrerem de forma segura e dinâmica, respeitando as limitações e
despertando as potencialidades, a criatividade, a comunicação e o engajamento dos indivíduos
envolvidos.
REFERÊNCIAS
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Academy Sciences, 1337(1), 140–146.
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sharing dance seniors for social inclusion. Romanian Journal of
Communication and Public Relations, 22(2), 23–37.
SKINNER, M. W. et al. (2018). Improving social inclusion for people with dementia and
carers through sharing dance: A qualitative sequential continuum of care pilot study
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA EM SINTOMAS LEVES E
MODERADOS DE DEPRESSÃO EM ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS1
Fabricio da Silva Bitencourt,
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Eliane do Socorro de Sousa Aguiar Brito,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; depressão; saúde.
INTRODUÇÃO
A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020) destaca que nas novas
diretrizes da OMS sobre atividade física e o comportamento sedentário, a prática regular de
atividade física, aparece como fundamental para prevenir e controlar algumas doenças, assim
como reduzir os sintomas de depressão e ansiedade.
Com a intenção de conhecer a influência da atividade física em sintomas leves e
moderados de depressão em estudantes universitários, a pesquisa em tela objetiva analisar a
produção científica presente na Biblioteca Virtual Scientific Electronic Library Online
(SciELO), sobre a temática em questão. Sacramento et al. (2021) demonstram que o processo
de adaptação ao novo meio social, universidade, pode ser assimilado como um fator
estressante e atingir negativamente a saúde dos estudantes, podendo estimular sintomas de
depressão, representando assim, um grupo social vulnerável há essas patologias.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se por ser bibliográfico (SEVERINO, 2007). Os dados foram
coletados na SciELO, utilizando os descritores “ansiedade” and “atividade física” and
“depressão” and “universitários”. A pesquisa obedeceu a critérios de inclusão/exclusão, que
resultou em 04 (quatro) artigos, 02 (dois) em português e 02 (dois) em espanhol, provenientes
1
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de diferentes periódicos e áreas do conhecimento, destes descartamos 01 (um), por não
apresentar os elementos de inclusão estabelecidos para o desenvolvimento desse estudo.
RESULTADO E DISCUSSÃO INICIAL
Leão et al. (2018) considera que a atividade física é importante para a manutenção da
saúde e controle do estresse, bem como pode auxiliar no tratamento da depressão. É
importante para estabelecer relações sociais e afetivas, sendo considerada como um
significativo agente terapêutico. Angelucci et al. (2017), demonstram que alimentação
desregulada, falta de atividade física, o hábito do sono e os check-up médicos baixos,
impactam a qualidade de vida dos universitários. Salazar Blandón et al. (2016) considera que
a ingestão de determinados alimentos, diante as recorrentes situações de estresse e a
prevalência de uma vida sedentária, acabam por afetar a maioria dos universitários. A
atividade física deve ser oferecida aos estudantes como uma ferramenta para aprimorar os
padrões de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar as publicações selecionadas para compor o corpus desse estudo e os
dados apresentados ao longo desse texto, apreendeu-se que a pratica regular de atividade
física, apresenta-se como uma importante ferramenta para amenizar os sintomas, leves e
moderados, de depressão.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: natação; comportamento; isolamento social.
INTRODUÇÃO
A pandemia de Covid 19 chegou ao Brasil trazendo mudanças sociais e econômicas.
Visando conter a disseminação do vírus e salvar vidas, autoridades estaduais e municipais
brasileiras, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), decretaram em
março de 2020 o fechamento compulsório de serviços, como escolas, restaurantes e escolas de
natação.
Em julho de 2020, as escolas de natação reabriram, com atividades presenciais,
seguindo rigorosas medidas de proteção individuais e coletivas. Este estudo é um relato de
experiência acerca do comportamento das crianças após o retorno do isolamento social. O
objetivo deste trabalho é relatar as percepções das professoras de educação física de uma escola
de natação infantil, situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O estudo foi realizado no
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período de agosto a novembro de 2020 e os relatos se referem a crianças, em média, com quatro
anos de idade.
Para o alcance do objetivo proposto, foram feitas quatro reuniões pedagógicas, de duas
horas cada, entre as seis professoras e a diretora, a fim de avaliar as atividades e ajustar o
acolhimento das crianças no retorno às aulas. Nesses encontros, as educadoras que atuam há
dez anos, em média, na escola e possuem especialização na área de psicopedagogia,
psicomotricidade e educação física escolar, explanaram sobre as alterações de comportamento
percebidas em quatorze dos quarenta alunos inscritos nas aulas de natação, naquele momento.
Destacamos que os alunos envolvidos frequentavam as aulas antes das medidas restritivas para
a prática de atividade física formal, assim, mesmo que empiricamente e com limitações devido
ao pouco desenvolvimento de sistematicidade analítica, tem-se uma noção do antes e do depois
do grupo analisado. Cabe destacar, que não há a intenção de afirmar categoricamente que as
mudanças comportamentais se justificam exclusivamente pelo confinamento, mas são
observações percebidas por todos os envolvidos neste relato.
A PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS DE NATAÇÃO INFANTIL
Foram relatadas algumas manifestações sintomáticas típicas do “mal-estar social
(aborrecimento, desânimo, agitação, desatenção)” descrito por Fernandez (2012, p. 45). O
ambiente desajustado, de acordo com a autora, pode produzir sintomas em alguns alunos (as)
como uma forma de defesa, na qual a criança reage e se protege do meio, assim como, a falta
de atenção ou a agitação corporal que foram relatadas pelas professoras.
Da mesma forma, Fernandez (2012) coloca que a comunicação se desenvolve na medida
em que o sujeito é ouvido com interesse, sendo reconhecido pelo outro, no entanto, em um meio
em que o diálogo é precário e a esperança diminui, podem surgir sinais como o desânimo e o
aborrecimento. Algumas crianças, segundo os relatos, demonstraram regressão e insegurança
nas atividades propostas necessitando de mais tempo na borda da piscina no início das aulas e
ainda baixa tolerância a pequenas frustrações.
A infância, com sua linguagem, representações e o brincar vão ser alicerces para o
desenvolvimento saudável do sujeito, sendo o convívio social parte central nesse processo que
é iniciado na família, onde a criança constrói os aprendizados elementares. Casarin (2007)
ressalta a importância da organização familiar para o desenvolvimento psicossocial e

maturacional da criança. Para Wallon, ao frequentar comunidades distintas, a criança
desenvolve novas possibilidades de papéis sociais o que e enriquece sua personalidade. “Quanto
maior a diversidade de grupos de que participar, mais numerosos serão seus parâmetros de
relações sociais, o que tende a enriquecer sua personalidade.” (GALVÃO, 1995, p. 101). Ou
seja, a partir da estruturação dos primeiros vínculos familiares ela será capaz de elaborar
socialmente as informações obtidas nos contextos escolar e social, mais amplos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As professoras destacam em seus discursos que as crianças podem ter evidenciado na
piscina, o desconforto percebido no confinamento familiar. O estudo, que não tem o objetivo
de esgotar o tema, sugere uma pesquisa aprofundada no direcionamento da saúde mental das
crianças e uma reflexão sobre a temática a fim de capacitar os professores.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Estilo de Vida; Síndrome Metabólica; Doenças não Transmissíveis.
INTRODUÇÃO
As modificações ocorridas nos padrões socioeconômicos e culturais, decorrentes da
rápida urbanização e do desenvolvimento econômico, resultaram em mudanças significativas
nos hábitos de vida dos diferentes grupos populacionais (BARQUERA; PEDROZA-TOBIAS;
MEDINA, 2016). A Síndrome Metabólica (SM) é um fenômeno multidimensional
determinado pela interação de um conjunto de componentes que afeta a qualidade de vida das
pessoas. A alta prevalência da SM no Brasil e no mundo, justifica a realização de diferentes
estudos com o intuito de contribuir para a identificação dos estratos populacionais com maior
vulnerabilidade a ocorrência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, permitindo assim, a
realização de estratégias que visem o controle e a prevenção de distúrbios metabólicos.
OBJETIVO
Analisar a frequência dos componentes da síndrome metabólica nos participantes do
Estudo Vida e Saúde em Pomerode - SHIP-Brazil.
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METODOLOGIA
Estudo transversal de base populacional, utilizando os dados de 2488 indivíduos. O
diagnóstico SM foi confirmado com presença de três ou mais dos seguintes componentes:
circunferência da cintura (CC), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e das informações autoreferidas sobre diabetes mellitus e hipercolesterolemia (ALBERTI et al., 2009. A análise
descritiva foi realizada por meio da Statistical Package for the Social Sciences IBM (SPSS).
ANÁLISE/DISCUSSÃO
A faixa etária variou entre 20 e 79 anos, sendo 57,63% do sexo feminino. A CC
elevada foi diagnostica em 63,3% da amostra, seguida pela HAS com 35,4%, dislipidemia
com 24,4% e diabetes com 6,2%. A HAS apresentou a maior variação por sexo, sendo
diagnosticada em 43,2% dos homens e 27,7% das mulheres. Os resultados condizem com os
percentuais apresentados no estudo de base populacional realizado por Ramires e
colaboradores (2018)
Em relação a carga das doenças, apenas 24,4% dos indivíduos não apresentaram
nenhum componente da SM. Contudo, cerca de 35,9% e 25,1% apresentaram um e dois
componentes, respectivamente, e 13,7% apresentaram três ou mais componentes. Na
comparação por sexo, foi maior o número de mulheres que não possuía nenhum componente
da SM, contudo, mais mulheres foram diagnosticadas com três ou mais componentes (15,4%
mulheres / 13,8% homens). Pucci e colaboradores (2017) também verificaram resultados
distintos nos percentuais relacionados a carga de doenças analisadas por sexo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da indisponibilidade dos dados bioquímicos para o diagnóstico de HDL-c,
triglicerídeos e glicemia de jejum, observa-se, no presente estudo, elevada taxa de individuos
com diagnostico de prevalência dos componentes isolados e SM em nosso estudo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: covid; exercise; post covid syndrome.

A COVID-19 tem acometido pessoas de todos os países, sendo considerada uma
emergência de saúde pública desde janeiro de 2020.1 Os sintomas respiratórios são os mais
enfatizados, entretanto, outros têm emergido na fase aguda da doença e perduram por meses
após a cura da infecção, o que vem sendo chamado de Síndrome Pós-Covid.2,3 Essa síndrome
é definida como sinais e sintomas persistentes e inexplicáveis após 12 semanas,
desenvolvidos durante ou após a infecção por COVID-19.4 Os principais sintomas deixados
foram fadiga, falta de ar, perda do olfato e do paladar persistentes, sintomas
neuropsicológicos (dores de cabeça, perda de memória, dificuldade de raciocínio e linguagem,
ansiedade, depressão e insônia) e sintomas musculoesqueléticos.3
De acordo com estimativas globais, 27,5% dos adultos e 81% dos adolescentes não
atendem às recomendações da OMS para atividade física.5,6,7 O confinamento limitou a
mobilidade urbana e cessou as atividades esportivas e opções recreacionais relacionadas ao
movimento. O retorno às atividades rotineiras não implicou na volta às atividades físicas,
especialmente naqueles que tiveram COVID-19. Entretanto, o exercício deve ser uma
ferramenta tanto de prevenção quanto de recuperação àqueles que estão com a Síndrome PósCovid, considerando que o exercício se mostrou benéfico para tratamento de diversas
patologias similares à Síndrome em termos de sintomas e possíveis mecanismos
patogênicos.1,3
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Considerando que grande parte dos pacientes que apresentam a Síndrome relatam
fadiga, para trazer benefícios ao sistema imunológico, o exercício físico deve ser feito em
intensidade leve (30-50% VO2Max), com baixo volume e repetições sem falha muscular.
Dessa forma, melhora-se a resposta anti-inflamatória (citocinas IL-6, IL-7, IL-10, IL-15) e
antioxidante, especialmente em idosos e pessoas com doenças crônicas.3,8,9
Buscando reduzir os efeitos da Síndrome Pós-Covid e o número de sedentários com
doenças crônicas, o objetivo deste trabalho é auxiliar os participantes do Núcleo de Obesidade
da Secretaria de Saúde de Canoas – RS, que já tiveram COVID-19 a realizar exercícios físicos
de forma segura. Os dados serão coletados através da “Anamnese para pessoas que já tiveram
COVID-19”, de autoria do professor Dr. Fábio Ceschini, e com base nos resultados será
criado um treino individualizado para cada participante.
A anamnese ficará disponível online, entre os dias 1 e 31 de julho de 2021. O link para
acesso ao formulário será enviado pelos profissionais do Núcleo. As respostas serão
analisadas pelos autores e as orientações sobre o tipo de atividade a ser realizada, frequência
semanal, volume da sessão e intensidade-alvo, serão enviadas para o e-mail dos participantes.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Metabolismo energético; Consumo de Oxigênio de
Repouso.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a importância do 1-MET para a área dos exercícios e dos esportes
(FARINATTI, 2003) e por ser observado na literatura dados contraditórios a respeito do seu
valor, especialmente em idosos, variando de 0,89 a 3,92 mL·kg-¹·min-¹ (VENTURINI, 2020)
quando o valor de 1-MET equivalente a 3,5 mL·kg-1·min-1 é atribuído a todas as populações
(HOWLEY, 2000; LAGRANGE, 1889), torna-se relevante identificar se tal contradição se
explica pelas diferenças inerentes à faixa etária ou aos problemas metodológicos da medida,
visto que diversos fatores podem alterar a TMB durante a medição por calorimetria indireta,
além disso, vários protocolos para a sua medição foram desenvolvidos e a metodologia
empregada também pode influenciar os resultados dos testes (DA ROCHA; ALVES; DA
FONSECA, 2006; GRAF et al., 2013; MTAWEH et al., 2018). Sendo assim, o objetivo desse
trabalho foi avaliar a qualidade das medidas de 1-MET utilizada nos diferentes estudo
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realizados com idosos, através da comparação com os critérios recomendados por Compher et
al. (2006).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo seguiu os critérios recomendados pelo PRISMA para uma revisão
sistemática.
Os critérios de elegibilidade dos estudos foram: População (P): indivíduos de ambos
os sexos e com idade ≥ 65 anos; Intervenção/Interesse (I): medida do VO2 em repouso por
meio de calorimetria; Comparação (C): não observado; Observação (O): Protocolo de
avaliação do VO2 de repouso e valores médios encontrados; Desenho dos estudos (S): todos
os tipos. Não houve restrição de ano de publicação e idiomas.
Utilizou-se as bases de dados: PubMed, Web of Science e Cochrane Library, Scopus e
Sportdiscus; além de buscas manuais. A frase de busca foi elaborada a partir dos descritores
“Metabolic equivalent”, “Energy Metabolism”, “Basal Metabolism” e “Indirect Calorimetry”,
retirados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e seus sinônimos encontrados no Medical
Subject Headings (MeSH), utilizando os operadores de lógica “AND” entre os descritores e
“OR” entre os sinônimos. Foram aplicados os filtros “idade” (≥65 anos) e “espécie”
(humanos).
RESULTADOS
A busca realizada gerou um total de 1179 estudos, que passaram inicialmente pela fase
de seleção, onde foram excluídos 250 arquivos duplicados. Na fase de elegibilidade foi
realizada a leitura dos títulos e resumos de 929 estudos, e do texto na íntegra quando
necessário, a partir da qual foram excluídos 839 estudos por não atenderem aos critérios de
inclusão, restando ao final 87 estudos que foram incluídos na revisão. Observou-se que
somente 20,88% dos estudos atenderam às recomendações ideais, 70,06% não atendeu,
enquanto 9,04% atendeu parcialmente, mostrando ser possível que o problema apontado
esteja relacionado à medidas inadequadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho poderá contribuir para uma maior compreensão a respeito dos critérios
utilizados pelos estudos para avaliar a medida de 1-MET de idosos, a qualidade dos métodos
utilizados e seus impactos sobre a medida, seguindo os critérios recomendados por Compher
et al. (2006). Dessa forma, pretende-se contribuir para o avanço da área, orientando futuros
estudos que pretendam se utilizar dessa medida.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Parkinson; Atividades Circenses; professor de Educação Física.
INTRODUÇÃO
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença que produz Desordens do Movimento,
definidas por Stanley (2003) como síndromes neurológicas em que há excesso ou escassez de
movimentos involuntários, automáticos, não relacionado à fraqueza ou à espasticidade. Foi
classificada pela Organização Mundial da Saúde como Doenças Crônicas não Transmissíveis,
e tem causa desconhecida, apesar de considerada a multifatoriedade nucleada na combinação
de alterações genéticas com fatores ambientais.
Na atualidade, as Diretrizes para a DP que direcionam os trabalhos no Brasil, somados
às produções nacionais e internacionais, indicam a atividade física e enfatizam a necessidade
de “[...] uma ampla variedade de profissionais de saúde [...]”, mas não reconhecem o trabalho
O presente trabalho integra as ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão/Universidade Federal
Fluminense e recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro/FAPERJ.
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do professor de Educação Física (EF) no conjunto desses profissionais (CAPATO,
DOMINGOS; ALMEIDA, 2015, p. 35).
Diante desse cenário, buscamos conjugar, nos estudos em curso, as determinações
sociais de saúde, com a inserção e atuação do professor de EF no Sistema Único de Saúde, e
sua atuação docente no sentido de educação para a saúde e qualidade de vida. E,
particularmente, identificar se as atividades circenses podem apresentar contribuições à saúde
e qualidade de vida dos Parkinsonianos.
Iniciamos a análise do estado da arte sobre as atividades circenses e Parkinson com a
hipótese em três aspectos já referenciados por estudos anteriores: realização da dupla tarefa
(CAPATO, DOMINGOS; ALMEIDA, 2015; SOUZA et.al, 2011), reabilitação do equilíbrio
por meio do trabalho com quedas em camas elásticas, passadeiras e trampolins (DOMINGOS,
2021) e estímulos criativos, artísticos e estéticos buscando contribuir sob os aspectos
psicológicos (AINDA SEM PRODUÇÃO).
METODOLOGIA
O Levantamento do Estado da Arte foi realizado sob a produção do conhecimento
nacional e internacional, utilizando como base de dados o Qualis-Periódicos (CAPES, 2016)
na área de EF, no último evento de quadriênio 2013-2016, disponível na Plataforma Sucupira.
Dos critérios de exclusão serviram dos periódicos impressos, e que não contemplavam a
Ciência da Saúde, e diretamente a EF. A coleta delimitou pela presença no Título, Resumo,
ou na Palavra-Chave os termos: circense, circo, saúde e Parkinson.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A complexidade da doença, gera manifestações nos mais variados aparelhos e
sistemas humanos. Os estudos de Souza (et. al., 2011) apontam a DP uma afecção crônica e
progressiva do sistema nervoso, e indicaram por principais características os sinais de rigidez
muscular, a acinesia, a bradicinesia, o tremor, a instabilidade, sendo agravante as
modificações físicas e mentais. Portanto, os estudos afins ao tema, nos possibilitou discutir a
importância do trabalho do professor de EF, junto aos demais multiprofissionais, por meio de
variadas atividades, em especifico a circense.

No resultado do levantamento da arte foi constatada a escassez de produção científica
específica sobre o tema, apesar de haver considerável produção sobre os temas separadamente
que viabilizaram a constituição da hipótese mencionada e que está sendo problematizada no
estudo em curso.
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RESUMO
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são considerados
idosos aqueles que possuem 60 anos de idade ou mais; para 2043, estima-se que um quarto da
população terá mais de 60 anos. Com este crescimento da população longeva também vem à
necessidade de investigar essa fase da vida e sua relação com a qualidade de vida (QV) e o
exercício físico (EF).
Para Ferretti et al (2015), a QV se relaciona com a saúde, se referindo não só à forma
como as pessoas percebem seu estado geral de saúde, mas também o quão física, psicológica
e socialmente se encontram sua capacidade de realização das atividades diárias. Já o EF é
compreendido como um fator de promoção da saúde fundamental para um envelhecimento
saudável.
Partindo dessas definições, o objetivo do presente estudo foi identificar quais são os
benefícios do EF na promoção da QV dos idosos.
Nesta revisão de literatura considerou-se como critérios para seleção da amostra:
publicações em periódicos nacionais, entre o período de 2007 a 2018 (pesquisa desenvolvida
em 2019), extraídos de periódicos qualificados entre A1 e B3, segundo o QUALIS; indexados
com as palavras-chave “Idosos”, “Exercício Físico” e “Qualidade de vida”, nas bases de
dados Lilacs, Scielo e publicações independentes. Além disso, deveriam responder à
pergunta: quais são os benefícios do exercício físico na promoção da qualidade de vida dos
idosos? Assim, 9 estudos fazem parte da amostra desta pesquisa, de um total de 27
levantados.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
Muitos fatores podem interferir na percepção da qualidade de vida (QV) dos sujeitos,
dentre eles, destaca-se o estresse e o comportamento sedentário, acompanhado baixo nível de
atividade física (AF) (COSTA et al., 2015; JORGE et al., 2015).
O estilo de vida contemporâneo tem introduzido cada vez mais tarefas no âmbito
profissional e solicitado mais habilidades para o mercado de trabalho, exigindo mais tempo de
dedicação no posto de trabalho e fora dele. Por um lado, esse avanço trouxe melhorias
significativas no desenvolvimento social e conforto às pessoas, por outro, não sobra tempo
para realizar atividades em prol de um estilo de vida mais saudável (SABA, 1998).
Portanto, o objetivo da pesquisa foi avaliar o nível de atividade física e a percepção de
qualidade de vida e estresse em funcionários de uma escola pública de Miracema-TO.
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METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido na Escola Municipal de Tempo Integral Vilmar
Vasconcelos Feitosa localizada em Miracema do Tocantins-TO, com um total de 42
trabalhadores adultos.
Os instrumentos utilizados para avaliação do Nível de Atividade Física, da percepção
da Qualidade de Vida e do Estresse Percebido foram, respectivamente: Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ); validado no Brasil por Matsudo et al. (2001),
WHOQOL-bref; validado por Fleck et al. (2000) e Escala de Percepção de Estresse (EPS-10)
validado e traduzido para o português brasileiro por Reis et al. (2010).
Todos os procedimentos deste estudo foram aprovados pelo comitê de ética em
pesquisa com seres humanos (parecer 2088965)
RESULTADOS
Foram convidados 42 funcionários de ambos sexos a participarem da pesquisa,
todavia, apenas 27 sujeitos concluíram todas as etapas.
A análise do nível de atividade física dos participantes da pesquisa demonstrou que
uma parte dos participantes (48,15%) está classificada como ativa. Já os sedentários somam
18,52%.
Em relação à percepção da qualidade de vida, o domínio que apresentou maior escore
foi o psicológico (62,34), seguido do domínio relações sociais (62,31) e físico (62,10). O
domínio ambiente foi o que obteve menor escore (56,26). Quanto ao estresse percebido,
obteve-se média 17 (±7,28).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade de vida geral está dentro do razoável, dando destaque para o domínio
psicológico e relações sociais que apresentaram melhores médias, mas, em contrapartida,
apresentam pior percepção no domínio ambiente. A percepção de estresse dos profissionais é
mediana e pode estar relacionada a baixa qualidade de vida no ambiente. O que indica uma
necessidade de intervenção no que tange aos estressores do ambiente escolar, assim como
desenvolver projetos que visem a promoção da saúde de forma a diminuir o número de
sujeitos insuficientemente ativos e sedentários.
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Foi possível identificar que houve melhora da QV dos idosos com a prática de
exercícios físicos, apontando benefícios adquiridos em diversos aspectos, como: Físico, Meio
Ambiente, Social e Psicológico.
Identifica-se que o exercício físico promove a melhoria da QV dos idosos,
proporcionando benefícios como equilíbrio, mobilidade funcional, domínio físico (PRADO et
al, 2010), funcionamento dos sentidos (OLIVEIRA; BERTOLINI; JUNIOR, 2014), aumento
da força, prevenção e recuperação de lesões, vitalidade, relação social (FERRETI et al, 2015;
Camões et al, 2016), intimidade, auto percepção, satisfação com a própria saúde, autonomia,
redução do estresse, saúde mental e qualidade de vida aos idosos (BALBÉ et al, 2016; NERY
et al, 2016; MERQUIADES et al, 2009; FREITAS et al, 2007; COSTA et al, 2018).
Por fim, o presente estudo permitiu perceber a importância dos programas de exercício
físico voltados para essa população, cinco dos nove artigos pesquisaram a qualidade de vida
dos idosos em programas de exercícios oferecidos por projetos com foco no bem-estar dos
idosos. Portanto essa repetição traz indícios de que é necessária a ampliação de projetos
direcionados a esse público.
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INTRODUÇÃO
Em março de 2020 a pandemia da Covid-19, que gera uma síndrome respiratória
aguda grave e iniciou-se em Wuhan na China, atingiu o Estado de São Paulo e foi
implementado um plano de contenção com diferentes níveis de distanciamento social, para
evitar transmissão do vírus SARSCOV-2 (SÃO PAULO, 2020) cuidados especiais com
pessoas idosas e com Doenças Crônicas foram tomados, por serem elas de alto risco para
morte em caso de contágio com o vírus SARSCOV-2 (HAMMERSCHMIDT E SANTANA,
2020). Entretanto, não houve planejamento sobre a prática de atividades físicas durante
período de distanciamento social, mesmo havendo consenso na comunidade científica sobre a
necessidade desta prática para os idosos (ROCHA et al, 2013). São escassos os estudos sobre
como a PAF está ocorrendo durante a vigência desta pandemia, fazendo-se necessário o
levantamento de dados. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o perfil social e a prática
de atividades físicas em um período de medidas de distanciamento social pela Covid-19.
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Trata-se de um estudo de campo, com questionário disponibilizado por meio da plataforma
survio e respondido por meio de redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram.
Para realizar as análises com estatística descritiva para o perfil sociodemográfico e a
comparação de variáveis foram feitas com o teste de Kruskal-Wallis H (não paramétricos). Os
critérios de inclusão no estudo foram; possuir 60 anos ou mais, concordar com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e ser morador em diferentes regiões do estado de São
Paulo. O estudo atende às normas da portaria 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi
aprovado por um conselho de Ética em Pesquisa de uma Universidade, com parecer no.
4.092.113.

Foram recebidos 41 de questionários válidos, a média de idade foi 71,44 anos, sendo
65,86% dos voluntários eram do sexo feminino, a maior porcentagem de voluntários (48,8%)
tinha ensino fundamental incompleto e em relação a renda salarial a maior porcentagem
(34,1%) recebia entre dois a três salários mínimos. Em relação a PAF, 41,5% declararam não
praticar AF antes da pandemia, e esse número subiu para 58,5% de indivíduos que declararam
não realizar nenhum tipo de AF durante a fase de distanciamento social.
O nível de escolaridade foi associado significativamente com a renda salarial, com
(x2=17,53; p<0,05), idosos com maior nível de escolaridade (pós-graduação) foram os que
apresentaram renda salarial acima de cinco salários mínimos. Quando comparada
escolaridade em relação a PAF, observou-se que voluntários com pós-graduação são os que
mais realizam atividade física, no entanto não houve diferença estatística significativa (x2=
5,17; p>0,05).
Observou-se também uma diferença significativa (x2= 10,70; p> 0,05) entre a renda
salarial e idade, sendo que idosos acima de 80 tendem a ganhar até um salário mínimo. Idosos
com renda salarial acima de cinco salários mínimos foram os que mais PAF, os que recebiam
até um salário mínimo foram os que menos a realizam AF com diferença significativa
(x2=9,41; p>0,05).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação a PAF 58,5% são inativos, o que pode acarretar em danos na expectativa
de vida ativa do idoso, pois já se sabe que AF é importante para a manutenção da
independência e autonomia do idoso (MOTTA; AGUIAR, 2007; CAPORICCI; NETO,

2011). Os voluntários com maior escolaridade e renda salarial apresentaram maiores níveis de
PAF, porém, sem diferença estatística significante e a maior parcela do grupo estudado tinha
apenas ensino fundamental incompleto. Houve associação entre nível de escolaridade e renda
e entre renda e idade, o que sugere a necessidade de oferta de PAF dentro de serviços públicos
gratuitos para a maioria da população de idosos.
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CONTEXTO
Este trabalho está vinculado a uma pesquisa sobre barreiras à prática de exercícios
físicos (BPEF), envolvendo militares que não realizam os Treinamentos Físico-Militar (TFM)
dentro ou fora da sua unidade de trabalho. O militar é responsável por zelar pelo seu
condicionamento físico, mantendo-o acima do nível mínimo exigido. No entanto, existe um
importante contingente de militares que não realiza o TFM, o que justificou o referido projeto
de pesquisa. Seguindo as recomendações de Streiner, Norman e Cairney (2008), uma revisão
da literatura permitiu constatar a inexistência de estudos envolvendo militares das Forças
Armadas, bem com a inadequação dos instrumentos de medida existentes face ao contexto e ao
perfil do profissional militar (MATTOS; RESENDE; BOMFIM, 2020).
OBJETIVO
Construir um questionário aplicável à militares da Força Aérea Brasileira, a partir da
definição de domínios e respectivos itens gerais e específicos alusivos à BPEF.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O processo de construção do Questionário sobre Barreiras à Prática de Exercícios
Físicos de Militares da FAB seguiu as recomendações de Coluci, Alexandre e Milani (2015),
envolvendo a definição operacional do constructo teórico e da dimensionalidade do objeto
(BPEF) que, por sua vez, fundamentou a definição dos domínios e respectivos itens
comportamentais e situacionais do questionário (PASQUALI, 1998).
Foi realizada uma revisão da literatura por meio do PubMed, seguindo procedimentos
adaptados de revisões sistemáticas (DONATO; DONATO, 2019). A estratégia de busca
envolveu os termos ‘barrier’, ‘exercise’ e ‘questionnaire’, usados no singular, no plural e
sinônimos. Foi usado como filtro delimitador de busca o segmento de adultos de 18 a 64 anos,
por corresponder ao perfil de militares da ativa.
Também foram feitas 18 entrevistas com militares da FAB que não realizavam os TFM
com o propósito de levantar possíveis itens decorrentes de comportamentos ou situações
específicas da cultura institucional militar.
RESULTADOS
Do total de 2621, foram selecionados 40 estudos como resultado do processo de
elegibilidade, realizado por dois pesquisadores de forma independente. Foram extraídos e
tabulados 34 questionários utilizados; 109 domínios; e 643 itens alusivos às BPEF.
19 questionários eram específicos sobre BPEF e 15 foram desenvolvidos para outros
propósitos específicos, porém adaptados com itens relacionados à BPEF. 18 estudos não
prestaram informações relativas aos domínios. Após a depuração desses dados chegou-se a um
total ainda parcial de 16 domínios e 300 itens.
Estes dados permitiram definir o QBPEFM com 11 questões de caracterização dos
militares e 3 domínios fundamentados no constructo de Crawford et al. (1987): Fatores
Intrapessoais, com 27 itens; Fatores Interpessoais, com 8 itens; e Fatores Estruturais, com 28
itens. Do total de itens, 13 são específicos da cultura institucional militar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os referidos domínios e seus correspondentes itens possibilitaram a construção do
QBPEM que será submetido ao processo de validação de conteúdo e a avaliação das
propriedades psicométricas, a partir do qual fornecerá informações válidas e confiáveis para

subsidiar definições estratégias de ação de modo a eliminar e/ou mitigar as BPEF de militares
da FAB.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Imagem Corporal; Transtorno Alimentar; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a busca pelo corpo perfeito tem aumentado expressivamente,
sendo influenciada principalmente pelas mídias (RECH; MELO, 2012), que associam um
corpo magro à felicidade, saúde e sucesso. Sabe-se que essa busca pelo corpo ideal pode fazer
com que os indivíduos utilizem medidas prejudiciais à saúde, tais como dietas muito
restritivas, uso de medicamentos, jejum prolongado e a prática excessiva de exercícios físicos,
com o objetivo de resultados imediatos (FRANK et al., 2016). Esses comportamentos podem
desencadear situações negativas pondo em risco a saúde. Os acadêmicos dos cursos de
Educação Física também sofrem esta pressão em busca do corpo perfeito, talvez até com mais
ênfase, já que são profissionais da área da saúde e vão trabalhar diretamente com as práticas
corporais, podendo assim, adotar atitudes extremas e nocivas à saúde (SOUZA et al., 2015).
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OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão narrativa das produções científicas
nacionais que abordam o tema imagem corporal e comportamentos de risco à saúde em
acadêmicos de Educação Física. Esse trabalho se justifica, pois, a imagem corporal é um
constructo que influencia na formação e consequentemente na vida profissional desses
acadêmicos.
METODOLOGIA
A presente pesquisa ocorreu por meio de uma revisão bibliográfica, que teve como
cerne 14 publicações recolhidas do acervo Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Periódico
Capes. Foram adotados “Educação Física”, “Imagem Corporal”, “transtorno alimentar” como
descritores e como operador booleano “AND”, importa destacar que a pesquisa respeitou o
espaço temporal entre 2011 e 2021.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas altas taxas de insatisfação corporal nos acadêmicos de Educação
Física, apresentando práticas alimentares inadequadas (BOSI et. al., 2008) e comportamentos
de risco para o desenvolvimento de doenças (GONÇALVES et. al., 2008). Esses estudantes,
em sua maioria, buscavam se encaixar nos padrões vigentes da sociedade (GONÇALVES et.
al., 2008), mesmo apresentando a faixa de peso adequada para sua estatura, considerando o
IMC, peso e estatura referidos (BOSI et. al., 2008). Também foi verificado que uma elevada
carga horária de trabalho gera um maior estresse, que atrelado a menor tempo para cuidar da
saúde, acarretam uma percepção não saudável e uma autoimagem prejudicada (FRANK et.
al., 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os estudos que tratam sobre a insatisfação da imagem corporal nos
universitários dos cursos de Educação Física ainda são escassos no que diz respeito ao
controle e especificidade dos fatores populacionais e metodológicos relacionados à temática.
Pode-se perceber que apesar da grande maioria desses estudantes estarem aparentemente

saudáveis, uma parcela considerável tem algum grau de insatisfação corporal, com a
possibilidade de adotarem comportamentos inadequados e prejudiciais a sua saúde física e
mental. É necessário também considerar que esses estudantes serão futuros profissionais no
mercado de trabalho, e espera-se que as instituições disseminadoras de valores, mais
especificamente as Universidades, promovam diálogos e reflexões sob responsabilidade
multiprofissional e interdisciplinar. Nesse sentido, acredita-se que a partir dessas ações seja
possível fomentar programas de intervenção e estratégias relacionadas à promoção da saúde
em favor do atendimento às demandas de natureza física, psicológica e social voltadas para
esse público.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
A menopausa é marcada por uma série de alterações que impactam negativamente na
qualidade de vida das mulheres, que tendem a apresentar redução de endorfinas cerebrais,
favorecendo a depressão (LORENZI et al., 2006).
Indica-se os exercícios físicos para minimizar suas implicações (TAIROVA;
LORENZI, 2011), entretanto, as informações sobre seu impacto na saúde mental, mais
especificamente nos sintomas de depressão e ansiedade da mulher menopausada, são ainda
inconsistentes. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar o impacto do exercício na
saúde mental de mulheres de meia idade.
MÉTODO
Desenvolvido através de uma revisão sistemática, este trabalho envolveu estudos
experimentais que investigaram a relação entre exercício e saúde mental em mulheres
menopausadas, encontrados nas bases de dados PubMed, Scopus e Sport Discus.
Utilizando-se das palavras menopause, mental health e exercise, e seus sinônimos,
foram encontrados 264 estudos. Após processo de elegibilidade, quando foram excluídas as
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duplicatas e os que não atendiam aos critérios de inclusão, 7 estudos foram selecionados e
passaram por análise de qualidade metodológica pela Escala Testex (SMART et al., 2015).
RESULTADOS
Após extração dos dados, verificou-se que os estudos apontam para um papel positivo
do exercício na redução de sintomas de depressão/ansiedade em mulheres menopausadas. As
intervenções foram diferentes (aeróbio: 4; Yoga: 2; alongamento: 1), com intensidades (Não
especificado) e volumes (10-75 minutos/sessão; 2-4 vezes/semana; 3-24 semanas)
heterogêneos. Ressalta-se que a maioria apresentou qualidade metodológica superior a 50% (6
estudos).
DISCUSSÃO
Nota-se que não foi encontrado investigação com exercício resistido, mesmo que essa
modalidade seja importante para a manutenção da massa muscular (HUNTER; MCCARTHY;
BAMMAN, 2004) e óssea (FRONTERA et al., 2003), além da capacidade funcional
(KAMEL, 2003).
Elavsky e McAuley (2009) e Jorge et al. (2016) examinaram o papel da yoga,
verificando significativa redução da ansiedade e depressão, assim como Luoto et al. (2012),
Moilanen et al. (2012) e Hu et al. (2017), investigando os exercícios aeróbios, e Kai et al.
(2016), o alongamento. Somente Sternfeld, Guthrie e Ensrud (2014), ao investigarem os
exercícios aeróbios, não encontraram diferenças significativas nas variáveis pesquisadas, o
que pode estar relacionado às diferenças das intervenções de cada estudo (intensidade e
volume do treino).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o exercício físico contribuiu para a redução dos sintomas de depressão
e ansiedade em mulheres na menopausa. Entretanto, devido às diferenças das intervenções
utilizadas em cada estudo (intensidade, duração e frequência), não é possível estabelecer a
melhor prescrição dos exercícios para a saúde mental de mulheres de meia idade.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
O Transtorno Bipolar (TB) é uma patologia incurável, recorrente e crônica e
caracterizada por alterações no humor. Apesar da primeira opção de tratamento ser a
medicamentosa, as terapias complementares, como exercício físico, yoga e meditação têm
sido amplamente aceitas com resultados significativos no desfecho clínico dos pacientes.
Entretanto, pesquisas com pacientes diagnosticados com TB são ainda escassas.
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METODOLOGIA
O presente relato de experiência foi desenvolvido através da análise do caderno de
campo realizado durante 4 sessões de intervenção mente-corpo em um paciente diagnosticada
com TB pelo projeto de extensão Corpo & Mente oferecido pela Escola de Educação Física e
Desportos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho.
REFERENCIAL TEÓRICO
O problema mente-corpo deu início no século XVII, quando René Descartes postulou
a visão cartesiana e reducionista separando a mente e o corpo (CASTRO et al., 2006).
Entretanto, com o surgimento da psicanálise e descoberta das neurociências, a mente e corpo
são consideradas uma entidade integrada e o desequilíbrio entre elas está associada a etiologia
e agravamento de diversos transtornos mentais (BERRIOS et al., 2018). Assim, as
intervenções mente-corpo têm sido utilizadas como estratégias simples e eficiente na
minimização dos sintomas desses transtornos. Exercícios respiratórios, por exemplo, podem
suprimir excitações excessivas e outrora de forma a promover sensação de calma (YAKLE et
al., 2017). A mudança na postura corporal pode afetar positivamente na sensação e produção
de poder, que pode refletir em questões como autoestima, humor e tolerância a dor. (CUDDY
et al., 2015). Tais intervenções podem ser efetivas em paciente com TB os quais possuem
prejuízos na habilidade de perceber emoções de movimentos corporais (VASKINN et al.,
2017) podendo impactar na percepção de suas próprias emoções e elaboração de sentimentos,
bem como no engajamento social
DESCRIÇÃO DO CASO
A paciente C. C. S. de 17 anos, atendida pelo projeto, deu início às intervenções
semanais e online em março de 2021. D Seu diagnóstico inclui sintomas de ansiedade e
depressão, episódios de desmaios durante situações de stress e suspeita de TB.
Na primeira avaliação, a paciente relatou que era praticante de artes marciais, Muay
Thai e Jiu-jitsu. Em reunião de equipes, formamos um grupo de professores e estagiários para
atendê-la, incluindo uma professora e praticantes de jiu-jitsu. Logo no primeiro atendimento a
paciente nos recebeu sorridente e disposta a realizar todas as atividades propostas, algo que

facilitou nossa interação. Esse comportamento se mantém até o momento atual, embora em
todos os atendimentos ela tenha relatado dificuldades para concentrar nos exercícios devido
ao ambiente barulhento e agitado de sua residência.
As sessões iniciam com o centramento e a percepção do momento presente. Seguidos
dede exercícios sensoriais, respiratórios, posturais e resistidos. Além de exercícios que
simulem a luta, como passagem de guarda e levantada técnica. Durante toda aula, o foco são
os estímulos interoceptivos, com a percepção das sensações internas vindas de seu corpo
como alterações na frequência cardíaca e respiratória
RESULTADOS
A paciente relata uma sensação de relaxamento final, a qual é perceptível em sua fala
e semblante. A principal dificuldade encontrada atualmente está em manter uma assiduidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intervenções mente-corpo podem ser uma estratégia benéfica para pacientes
psiquiátricos, incluindo TB. Precisa-se, portanto, repensar métodos de cativar o paciente para
que ele se mantenha na prática e evolua nos resultados esperados.
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INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pelas ações que se referem à saúde do
trabalhador e da trabalhadora por meio de ações de promoção, proteção e vigilância da saúde
e de assistência, incluindo a reabilitação, quando o trabalhador adoece. Neste contexto institui
a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) em todos os níveis
de atenção, atribuindo seguintes princípios e diretrizes: universalidade, integralidade,
participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, descentralização,
hierarquização, equidade e precaução.
Cabe ressaltar que a saúde do trabalhador se configura como um campo de práticas e
de

conhecimentos

estratégicos

interdisciplinares,

sociais,

políticos,

humanos,

multiprofissionais e interinstitucionais, voltados para analisar e intervir nas relações de
trabalho que provocam doenças. Para a efetivação desta política pública, deve ser considerada
a articulação multiprofissional da prática em saúde, o que é premissa no processo de trabalho
dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). Isso garantirá,
ações individuais e coletivas de promoção, prevenção, assistência, reabilitação, com
intervenção nos fatores determinantes de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.
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AS

CONTRIBUIÇÕES

DA

EDUCAÇÃO

FÍSICA

PARA

A

SAÚDE

DO

TRABALHADORAS (ES)
Devemos extrapolar o entendimento que a saúde do trabalhador é uma abordagem
transversal e compreender que a categoria trabalho é fundante do ser social e, portanto, a
relação saúde-trabalho deve ser garantida na sua integralidade, em todas as instâncias da rede
de atenção, como expresso na PNSTT. Na educação física, quando se trata de saúde do
trabalhador, há uma forte tendência nos respaldos científicos oriundos da ginástica laboral
como proposta de promoção e prevenção. O objetivo desta publicação é relatar a experiência
do processo de planejamento de um roteiro para o acolhimento de trabalhadores e
trabalhadoras de Unidades de Saúde da Família, no município de Salvador (BA). Para
conduzir a intervenção utilizamos um quadro que organizava as ações em: técnica (nome),
benefícios esperados e atividade de acordo com a especificidade do trabalho (descrição da
técnica). No âmbito da Educação Física, o quadro organizado verifica a possibilidade de
intervenção a partir de quatro técnicas: a) exercícios de alongamento; b) exercícios
localizados; c) massagem e automassagem; d) atividades lúdicas e jogos cooperativos.
Compreendemos que a saúde do trabalhador e da trabalhadora extrapolam o modelo
prescritivo da ginástica laboral, bem como defendemos a liberdade das práticas corporais nas
suas máximas possibilidades emancipatórias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maior contradição está no modelo de trabalho ao qual estamos sujeitados a vender
nossa força de trabalho, um trabalhador cada vez mais alienado e estranhado, o que restringe e
muito as possibilidades emancipatórias de usufruir do universo das práticas corporais, cada
vez mais e de forma autônoma. Em conclusão, compreendemos que é justamente com essas
perspectivas universalizantes e amplas de compreender a clínica e o processo de saúdetrabalho que o SUS deve possibilitar em serviços destinados aos trabalhadores e trabalhadoras
e as lutas para diminuição da jornada de trabalho, com possibilidades de emancipação desses
sujeitos.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
O colaborador do século XXI, tem sido assoberbado com informações acerca de suas
atividades laborativas diárias, já que o trabalho não se restringe somente ao ambiente laboral.
Sob esse prisma, o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), encontra-se cada vez mais
em alta. (KLEIN et al., 2017). Um local de trabalho agradável, deve proporcionar
credibilidade, e assegurar confiança a seus colaboradores, segundo Oliveira et al 2017.
A empresa possuidora de um ambiente organizacional capaz de proporcionar bem
estar, e valorização por aquele que faz a organização pulsar, terá um colaborador, satisfeito,
com menor probabilidade de adoecimento laboral e consequentemente, um absenteísmo quase
que inexistente, e um produto produzido com melhor qualidade. (OLIVEIRA, 2017)
Colaboradores estressados possuem menores índices de QV e QVT, adoecendo mais
facilmente, principalmente sendo alvo de doenças crônicas como a hipertensão arterial (HÁ).
1

Esta pesquisa contou com o apoio financeiro da Fundação Araucária para sua realização

Objetivou-se investigar a prevalência e os FA, a PA e a percepção da (QV), em 55
colaboradores do município de Ponta Grossa Paraná. Em detrimento a ótica mencionada,
considerou-se a hipótese de que o déficit em QV e os FA, ocasionariam o progressivo aumento da
PA.
Esta pesquisa, foi submetida e aprovada pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, sob o protocolo nº 2.991.247. As coletas
ocorreram no próprio local da atividade laborativa, em período pré-pandemia, entre os dias 18
de janeiro a 12 de março de 2020 e quanto ao recrutamento da população, este ocorreu por
voluntariado.
A coleta dos dados foi realizada por meio de dois instrumentos eletrônicos: o
WHOQOL BREF – ONLINE. (FLECK et al., 2000) de acordo com o link a seguir
http://www.whoqolweb.com.br/questionario/visualizar/10 e um questionário elaborado pelos
pesquisadores, no GOOGLE FORMULÁRIOS, com 25 questões fechadas com características
sociodemográficas, para uma investigação completa do estilo de vida dos colaboradores,
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gbvemclXGIoVZnTFmySpltMsd1U7d7Zaw
stplQG9w3F1dg/viewform). Foi realizado também, a aferição da PA, o qual seguiu-se o
mesmo protocolo pré-estabelecido para todos os participantes.
A partir das respostas dos questionários e dos valores da aferição da PA foi possível
identificar o perfil dessa amostra. Foram gerados três grupos (A, B e C), através da técnica de
agrupamento (Cluster), que agrupou os indivíduos que melhor se assemelham em relação as
suas características sociodemográficas e os indicadores de QV.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a amostra total apontou níveis de QV classificados como satisfatórios
e PA normal. Porém ao separar a amostra em três grupos, foi possível identificar que o grupo
A apresenta PA elevada (pré-hipertensão), podendo ser justificada pelos seguintes fatores
associados: encontram-se com obesidade grau I; consomem bebidas alcoólicas; praticamente
um terço do seu dia encontram-se sentados; e embora, realizem atividade física (AF), não se
enquadram nas recomendações mínimas exigidas pela OMS.

Contudo, o grupo C dentre os três, é o que apresentou um melhor estilo de vida, pois
os participantes apresentaram-se com peso normal, não utilizam tabaco e bebidas alcoólicas,
realizam AF e possuem uma adequada qualidade e quantidade de sono.
Diante desse contexto, percebe-se a necessidade de um planejamento de ações para a
promoção da saúde e conscientização dos colaboradores, a partir de estratégias que
minimizem os fatores de riscos para a HÁ.
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TESTE DE SENTAR E LEVANTAR (TSL): AUXILIO DA GINÁSTICA
LABORAL NO EQUILÍBRIO DOS COLABORADORES MUNICÍPIO1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Equilíbrio, colaboradores, ginástica laboral.
INTRODUÇÃO
Sabe-se que os programas de GL proporcionam melhoras não só no âmbito laboral,
mas também, proporcionam aos colaboradores, os benefícios da melhora na concentração,
produção e bem estar no trabalho, visando a diminuição do estresse, desgaste físico e
emocional adquiridos durante a jornada de trabalho.
Sob esta ótica esta pesquisa vem relatar acerca das intervenções aplicadas em
um programa de GL, destinada a funcionários públicos de duas instituições que desenvolve
atividades, tais como; técnicas de alongamentos, respiração, relaxamento, com duração de 10
a 15 minutos durante o expediente de trabalho. Visando assim, a prevenção de DORT
(Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho), melhora nos sistemas; respiratório,
cardíaco, redução da fadiga, esgotamento e monotonia, trabalhando também, a relação
do equilíbrio no seu dia-a-dia, importante para manter uma saúde mais significativa e ideal.
Desta forma, as avaliações sobre a funcionalidade prática da GL, devem ser realizadas
sempre, a fim de verificar se os exercícios realizados tem tido efeitos positivos sobre a
musculatura funcional que propiciam a autonomia necessária para o ser humano, além de
caso sejam encontradas alterações na aptidão muscular funcional, estas poderão ser
repassadas aos colaboradores e consequentemente auxiliarão o profissional de Educação
Física nas avaliações diárias das atividades de GL.
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Objetivou-se investigar a influência da Ginástica Laboral, nas condições de saúde e
estilo de vida, relacionadas ao equilíbrio motor em colaboradores de duas instituições públicas
do município de Ponta Grossa.
A coleta dos dados foi realizada por meio teste TSL (teste sentar e levantar do chão)
que avalia a forma de sentar e levantar do chão, calculando a taxa de mortalidade. O teste
avalia o paciente em cada movimento com uma nota de um a cinco, para sentar e para levantar,
totalizando dez pontos. A cada apoio utilizado (mão, braço, joelho), a pessoa perde um ponto
e, em caso de desequilíbrio, meio ponto).
População/amostra: 57 colaboradores praticantes e não praticantes da GL pertencentes
a duas instituições públicas (Delegacia da Receita Federal e Universidade Estadual de Ponta
Grossa). Amostra: foi caracterizada como finita, não probabilística intencional e escolhida por
conveniência, mediante aceitação em participar do estudo, contendo 6colaboradores da
Delegacia da Receita Federal com idade entre 18 e 70, sendo (3) do sexo feminino e (3) do
sexo masculino. Foram analisados também (6) de colaboradores que não realizavam a GL,
sendo (3) do sexo feminino e (3) do sexo masculino.
A partir das respostas obtidas pelo teste TSL, verificou-se que o nível dos
praticantes de GL (ginástica laboral), é maior que os não praticantes de GL, praticantes possui
mais eficiência e mobilidade em suas realizações enquanto os não praticantes perdem muito
ponto, por não conseguirem realizar de forma eficiente o teste.
Para a metodologia, esta apresentou-se descritiva e quantiqualitativa, com
colaboradores da Universidade Estadual de Ponta Grossa– UEPG e Delegacia da Receita
Federal, do município de Ponta Grossa, Pr. A pesquisa atendeu aos critérios éticos, e foi
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, UEPG sob o número nº 2.991.247.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, as limitações deste estudo, quanto ao número restrito de participantes
na pesquisa, em função do momento histórico vivido pela pandemia do Covid-19, podem ter
de limitado as conclusões destes resultados, quanto ao nível de dificuldades associados a
prática de GL.
Os resultados da análise de variância apontam evidencias de que o praticante de GL
realizam mais repetições em relação ao não praticante, os praticantes de GL apresentam mais

facilidade nas realizações do teste, entretanto os não participantes acabam tendo pouco
eficiência no teste de TSL.
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RESUMO
Objetivo: Verificar a importância, desafios, potencialidades e benefícios do trabalho
interprofissional a partir da ótica de discentes que atuam na ação extensionista Projeto
Paralímpico Catalão (PPC). Método: Participaram 12 discentes (sete mulheres e cinco
homens), com idade entre 20 e 35 anos, oriundos dos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Medicina e Psicologia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Trata-se
de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo, utilizando como instrumento um
formulário eletrônico. Resultados: percebeu-se a importância de se trabalhar a
interprofissionalidade no esporte paralímpico para que os atletas alcancem o alto
rendimento, uma vez que são tratados de forma ampla e integral pelos diversos profissionais
da saúde. Isso se torna possível através do compartilhamento de experiências e práticas
colaborativas. Porém, notou-se também que o trabalho interprofissional pode enfrentar
alguns desafios como a comunicação limitada entre os profissionais. Conclusão: Este
trabalho contribuiu para a ampliação da discussão da necessidade de integração das
diversas áreas específicas da saúde no campo do esporte para PCDs.
PALAVRAS-CHAVE: interprofissionalidade, pessoa com deficiencia, paralímpico

INTRODUÇÃO
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Neste trabalho são apresentadas as ações de interprofissionalidade desenvolvidas em
uma ação extensionista desenvolvida na Universidade Federal de Catalão (UFCAT). O
Projeto Paralímpico Catalão (PPC) visa propiciar a prática do esporte paralímpico, visando à
promoção da saúde, qualidade de vida e socialização de pessoas com deficiência (PCD) por
meio de ações esportivas. O projeto perpassa por ações interprofissionais envolvendo uma
equipe executora composta por discentes e docentes de quatro cursos da área da saúde da
UFCAT, a Enfermagem, Educação Física, Medicina e Psicologia.
O PPC tem a proposta de desenvolver ações de interprofissionalidade no âmbito do
esporte paralímpico, visando alcançar resultados mais efetivos para os participantes e para o
projeto. Além disso, sabe-se que no processo de formação inicial durante os cursos de
graduação, as experiências de interprofissionalidade permitem ampliar horizontes e construir
um corpo de conhecimentos mais sólido para enfrentar as atuais demandas profissionais.
Cecílio (2006) cita que as ações interprofissionais são marcadas pela construção do
vínculo e da confiança, a qual é fundamental para o desenvolvimento de projetos que visam o
cuidado e a promoção de saúde para PCDs (VAN DE VLIET, 2012; IPC, 2021).
A justificativa desse trabalho remete-se a compreender a perspectiva do trabalho
interprofissional de saúde no esporte paralímpico, a qual ainda não é apresentada de modo
explícito pela literatura. Assim, o objetivo geral do estudo foi verificar a importância, os
desafios, as potencialidades e os benefícios do trabalho interprofissional a partir da ótica de
discentes que atuam no PPC.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo que apresenta reflexões
dos estudantes no PPC. O recorte temporal representa a percepção dos discentes desde o
início do projeto até o momento de preparação deste manuscrito (agosto/2020 à junho/2021).
A amostra foi constituída por 12 discentes (sete mulheres e cinco homens) de cursos
da saúde da UFCAT (Educação Física, n=01; Enfermagem, n=01; Medicina, n=05;
Psicologia, n=05), com idade entre 20 e 35 anos. Utilizou-se um formulário eletrônico do
Google

Forms,

desenvolvido

(https://forms.gle/GspH6CwGpDXXf7uh6).

pelos

pesquisadores

Os resultados foram interpretados qualitativamente pela técnica da análise de
conteúdo, modalidade temática categorial proposta por Bardin (2012). Para preservar o
anonimato dos participantes, os mesmos foram identificados pela sigla referente a Discente
(Disc) e o curso de graduação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A) A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR A INTERPROFISSIONALIDADE EM
SAÚDE NO ESPORTE PARALÍMPICO
“Formar pessoas e atletas em sua totalidade, pois cada um
atuará em sua área para atingir a totalidade do aluno ou
atleta.”(Disc Educação Física)
“[...] Os esportes paralímpicos, são voltados para pessoas
com deficiências e são de altíssimo rendimento, o que cobra a
participação de profissionais da saúde de diversas áreas, a fim de
maximizar o rendimento do atleta e manter sua saúde.” (Disc
Psicologia)
“Considerando a saúde como um estado de bem estar físico,
psíquico e social, faz-se primordial que os diversos profissionais em
saúde interajam com conhecimentos e experiências.”
(Disc
Medicina)
As respostas demonstraram a convergência das respostas dos discentes sobre a
importância do trabalho interprofissional para a saúde dos atletas que participam dos esportes
paralímpicos, visto que valorizam as potencialidades das PCDs, as quais podem ser melhor
exploradas quando contam com o acompanhamento de uma equipe interprofissional (VAN
DE VLIET, 2012). Dessa forma, entende-se que os benefícios da interprofissionalidade
traduzem na melhoria dos processos educacionais que passam a ficar mais enriquecidos
(OMS, 2010).
B) DESAFIOS DA INTERPROFISSIONALIDADE NO ESPORTE PARALÍMPICO
“Os desafios se encontram na própria formação profissional,
perpetuando na prática. O sistema de ensino não preza a
interprofissionalidade, e isto forma profissionais sem tal prática.”
(Disc Enfermagem).

“Dificuldades no aspecto relacional, como falta de comunicação e
articulação, como relações desproporcionais e hierárquicas. Além da
falta de profissionais, há também limitações de conhecimento sobre a
prática interprofissional.” (Disc Medicina).
“[...] Uma profissão pode não concordar com a abordagem da outra,
podendo gerar problemas no desenvolvimento do projeto e da
harmonia do grupo ao decorrer do trabalho interprofissional.” (Disc
Psicologia).
Os alunos afirmam que a falta de oportunidades de interprofissionalidade no contexto
universitário, bem como a limitada comunicação entre os profissionais de diferentes áreas da
saúde pode dificultar a relação e o trabalho em equipe, desfavorecendo o desenvolvimento da
interprofissionalidade no projeto. Hão de ressaltar também as questões hierárquicas e relações
de poder entre as profissões, à medida em que um profissional considere sua área de atuação
mais importante e mais efetiva que as demais, o que pode afetar a articulação do projeto.
Desse modo, é imprescindível o desenvolvimento de habilidades sociais existentes no
repertório de cada indivíduo, possibilitando trabalhar adversidades interpessoais no cotidiano,
bem como problemas interprofissionais, que visem relações benéficas e proveitosas. (DEL
PRETTE & DEL PRETTE, 2014).
C) AS POTENCIALIDADES DA INTERPROFISSIONALIDADE NO ESPORTE
PARALÍMPICO
“Em relação ao atleta, possíveis problemas podem ser identificados,
geridos e resolvidos mais rápido. Em relação ao aluno, sua formação
se torna mais completa e o torna um futuro profissional que saiba
trabalhar em equipe.” (Disc Enfermagem)
“Superação para o atleta e conhecimento para a equipe.” (Disc
Educação Física)
“Para os estudantes, a maior potencialidade é conseguir entender o
esporte paralímpico sob diferentes ópticas, não apenas dentro da
caixinha de conteúdo que cada curso específico passa.” (Disc
Medicina)
É consensual entre os estudantes a repercussão potencializadora do Programa para
tornar os profissionais de saúde mais aptos ao trabalho interprofissional, facilitando os
processos de comunicação, liderança e gerenciamento de grupos. Segundo a OMS (2010), as

equipes de diferentes núcleos profissionais que trabalham diante de uma perspectiva
interprofissional qualificam os serviços, ofertados, por meio da compreensão dos membros
envolvidos, compartilhamento e gerenciamento de casos.
D) A EVOLUÇÃO DO ESPORTE PARALÍMPICO A PARTIR DO TRABALHO
INTERPROFISSIONAL
“ [...] os profissionais conseguiriam fazer um tratamento mais eficaz
e com melhores resultados, visto que, trabalharão todos os aspectos
(físico e mental) do atleta durante sua recuperação.” (Disc
psicologia)
“Os desafios podem ser vistos com focos diferentes, o que facilita a
resolução dos problemas. Ao esporte é agregado a visão do corpo,
mente, potencialidades, emoções e muito mais.” (Disc medicina)
A partir das respostas dos estudantes, percebe-se o quanto o esporte paralímpico pode
ser qualificado com o trabalho interprofissional, visto que, no compartilhamento de
experiências e conhecimentos entre os profissionais do esporte. Além disso, as demandas das
PCDs passam a ter um olhar amplo e integral devido aos diferentes focos abordados pelos
profissionais em questões relacionadas ao corpo, mente, potencialidades, desafios, emoções,
habilidades esportivas e técnicas. Portanto, é necessário estimular e fortalecer as relações
interpessoais entre os profissionais e os atletas, por meio de uma comunicação assertiva e
respeitosa visando a promoção da saúde das PCDs (VAN DE VLIET, 2008; ALVES, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interprofissionalidade no esporte paralímpico proporciona uma expansão da rede de
atuação profissional centrada na atenção das PCDs. Percebeu-se que a importancia reside no
fato de que as potencialidades das PCDs podem ser melhor exploradas a partir da
interprofissionalidade. Quanto aos desafios frente à interprofissionalidade, apareceram as
divergências de opiniões, a hierarquia e a relação de poder. Já as potencialidades revelaram os
processos de comunicação, liderança e gerenciamento de grupos.

INTERPROFESSIONALITY IN HEALTH AND ITS IMPLICATIONS IN THE
CONTEXT OF PARALYMPIC SPORT
ABSTRACT
Objective: The aim was to verify the importance, challenges, potentials and benefits of
interprofessional work from the perspective of students who work in the extension action
Catalao Paralympic Project (CPP). Method: 12 students participated (seven women and five
men), aged between 20 and 35 years, from the courses of Physical Education, Nursing,
Medicine and Psychology at the Federal University of Catalao (UFCAT). This is a
descriptive, exploratory and qualitative study, using an electronic form as an instrument.
Results: the importance of interprofessional work in Paralympic sport was realized so that
athletes achieve high performance, since they are treated in a broad and comprehensive way
by various health professionals. This is made possible through sharing experiences and
collaborative practices. However, it was also noted that interprofessional work can face some
challenges such as limited communication between professionals. Conclusion: This study
contributed to the broadening of the discussion on the need to integrate the various specific
areas of health in the field of sport for PCDs.
KEYWORDS: interprofessional; persons with disabilities; paralympic.

INTERPROFESIONALIDAD EN SALUD Y SUS IMPLICACIONES EN EL
CONTEXTO DEL DEPORTE PARALÍMPICO
RESUMEN
Objetivo: Verificar la importancia, retos, potencialidades y beneficios del trabajo
interprofesional desde la perspectiva de los estudiantes que trabajan en la acción de
extensión del Proyecto Paralímpico Catalao (PPC). Método: Participaron 12 estudiantes
(siete mujeres y cinco hombres), con edades comprendidas entre los 20 y 35 años, siendo de
los cursos de Educación Física, Enfermería, Medicina y Psicología de la Universidad
Federal de Catalao (UFCAT). Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio y cualitativo,
utilizando como instrumento un formulario electrónico. Resultados: fué verificada la
importancia del trabajo de la interprofesionalidad en el deporte paralímpico para que los
deportistas logren un alto rendimiento, ya que son tratados de forma amplia e integral por
diversos profesionales de la salud. Esto es posible mediante el intercambio de experiencias y
prácticas colaborativas. Sin embargo, también se señaló que el trabajo interprofesional
puede enfrentar algunos desafíos, como la comunicación limitada entre profesionales.
Conclusión: Este trabajo contribuyó a ampliar el debate sobre la necesidad de integrar las
distintas áreas específicas de la salud en el campo del deporte para los CPD.
PALABRAS CLAVE: interprofesionalidad; persona con discapacidad; paralímpico.
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A PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS PARA
HIPERTENSOS: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA RBPFEX1
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a produção do conhecimento na Revista Brasileira de
Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX), no que diz respeito à prescrição de
exercícios resistidos para pessoas com hipertensão no período de 2007 a 2017. Constatou-se
que a prescrição de exercícios resistidos ainda precisa de uma maior investigação,
principalmente na produção de estudos longitudinais, que mostrem de fato a forma mais
segura e eficaz para trabalhar com esse grupo especial.
PALAVRAS-CHAVE: pressão arterial; hipertensão; treinamento de força.
INTRODUÇÃO
No Brasil, a hipertensão arterial atinge 36 milhões de adultos, mais de 60% dos
idosos, contribuindo direta ou indiretamente para cerca de 50% das mortes causadas por
doença cardiovascular. A prática de exercícios físicos é recomendada para tratamento nãomedicamentoso (MALACHIAS et al., 2016).
A produção do conhecimento sobre a temática em questão deu-se na Revista Brasileira
de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX), acreditamos haver legitimidade nesses
estudos, haja vista que duas importantes instituições2 contribuem com pesquisas e orientações
no trato de patologias.
O objetivo deste estudo é analisar a produção do conhecimento na RBPFEX, no que
diz respeito à prescrição de exercícios resistidos para pessoas com hipertensão. Para tanto,
tomamos os seguintes procedimentos: i) estudos da diretriz da Sociedade Brasileira de
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX) e a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC).
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Cardiologia (SBC) e da produção literária do campo; e ii) revisão da produção do
conhecimento na RBPFEX.
A produção do conhecimento na RBPFEX considerou o período de 2007 a 2017. Para
a seleção dos artigos foi utilizada a seguinte palavra-chave “hipertensão arterial”, as quais
foram encontrados 75 publicações. Porém, apenas 12 atenderam o critério único de inclusão:
pesquisa de campo com hipertensos utilizando treinamento resistido. De posse dos dados,
realizamos nossas discussões e considerações finais.
HIPERTENSÃO: SINTOMAS E TRATAMENTOS
A hipertensão arterial é uma patologia multifatorial caracterizada por uma elevação
sustentada dos níveis pressóricos (> 140 mmHg de pressão arterial sistólica e/ou 90 mmHg de
pressão diastólica).
A hipertensão arterial é uma doença incurável, porém é possível controlá-la por meio
da utilização de medicamentos, bem como adquirindo hábitos saudáveis. No tratamento é
preciso adotar um estilo de vida saudável com alimentação equilibrada e prática regular de
exercícios. Este tratamento tem o objetivo de reduzir as doenças cardiovasculares e renais que
são desenvolvidas a partir de seu acometimento (NIEMAN, 2011).
EXERCÍCIO RESISTIDO E HIPERTENSÃO: O QUE RECOMENDAM A DIRETRIZ DA
SBC E A PRODUÇÃO LITERÁRIA?
A diretriz da SBC (2016) é bem clara quando trata da importância da prática de
atividade física3, relacionando o sedentarismo à maior possibilidade de adquirir hipertensão
arterial.
Para exercícios resistidos, recomenda a realização de 8 a 10 exercícios para os
principais grupos musculares, dando prioridade para execução unilateral, de 1 a 3 séries entre
10 a 15 repetições até a fadiga moderada, com intervalos de 90 a 120 segundos, de 2 a 3 vezes
por semana (MALACHIAS et al., 2016).
Para Farinatti (2013), o número de repetições não deve ser elevado, estando entre 10
e 12 repetições. Dá a sugestão ainda, de um fracionamento de série para a diminuição do

Entendemos por atividade física qualquer movimento corporal que faça aumentar o gasto energético
como subir escadas, varrer casa dentre outras atividades da vida diária.
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estresse cardiovascular durante a execução do treino, dando como exemplo a administração
de um pequeno intervalo de 10 segundos durante a execução da série.
Do exposto, não há um consenso quanto à forma mais coerente de se prescrever
exercícios resistidos, visto que há diferenças em suas recomendações no que tange ao número
de repetições, séries, tempo de intervalo e carga utilizada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os achados estão sintetizados no quadro 1.
Quadro 1 – Artigos que relacionam hipertensão e exercícios resistidos
Autor/Ano
Prestes et. al. (2008)

Amostra
20 mulheres, sendo 10 hipertensas e 10 sem diagnóstico patológico cardíaco
importante
Melo;
Dantas; Mulher hipertensa medicada e com síndrome do pânico
Cánario (2009)
Henriques et. al. 11 pacientes sendo 7 mulheres e 4 homens, todos hipertensos controlados
(2011)
Gomes; Nunes
Mulher hipertensa controlada com medicamentos
(2008)
Rocha; Teixeira
(2012)
Martinez; Genesini;
Cima (2011)
Leal et. al. (2017)
Ribeiro et. al. (2016)
Catellane et. al.
(2014)
Nascimento Filho et.
al. (2010)
Navarro et. al.
(2007)
Elias et. al. (2007)

15 mulheres hipertensas fisicamente ativas
Mulher hipertensa controlada por remédio
12 mulheres idosas hipertensas controladas por medicamentos
Idosa de 68 anos, hipertensa e medicada
17 sujeitos, sendo desses 10 do sexo feminino e 7 do sexo masculino
5 homens hipertensos e 3 mulheres com hipertensão controlada por
fármacos e experiência anterior em exercícios resistidos
Indivíduo sedentário, do gênero masculino, 39 anos, com massa corporal de
110 kg, não diabético
20 mulheres obesas sendo 10 experimental e 10 controle
Fonte: Elaboração dos autores

Às variáveis tempo de intervalo, séries e repetições, indicou sistematização
diferenciada nos 12 artigos. Em 4 foi aplicado o treinamento em circuito, procedimento este
que não utiliza intervalo entre series; os demais, utilizaram tempos de intervalo que variaram
de 30 segundos a 2 minutos. Já na análise das séries e repetições a prescrição ficou entre 2 a 4
séries, com zona de repetições entre 8 e 20.

Da mesma forma que os estudos não seguiram a mesma sistematização, há
diferenciações de indicações também na produção literária. Há autores que sugerem de 1 a 3
séries, com repetições que variam de 8 a 15 e tempo de intervalo entre séries, que pode ser
nenhum, como no caso do treinamento em circuito, até 5 minutos de intervalo.
Diante dos achados sobre tempo de intervalo, séries e repetições nas pesquisas da
RBPFEX e na produção literária, não há um consenso sobre a forma mais segura de se
prescrever treinamento ao grupo em questão.
Apesar das diferenciações de sistematização, os estudos da RBPFEX, não fizeram
prescrições diferentes do que está exposto na produção literária. A predominância de
frequência semanal é de 3x4 por semana (5 dos 12 artigos foram desenvolvidos em 3x por
semana em dias não consecutivos) e a margem de exercícios ficou entre 6 e 8 por sessão.
Sobre a frequência semanal, todas as referências consultadas utilizam 3x por semana,
com uma variação de um mínimo de 2x podendo chegar até 7x como encontrado em Farinatti
(2013). Já sobre o número de exercícios, a margem de 8 a 10 foi mais encontrada (GUEDES
JÚNIOR; SOUZA JÚNIOR; ROCHA, 2008; MALACHIAS et al., 2016), mostrando que o
que foi produzido na revista tem correspondência com o que é encontrado na produção
literária.
A última variável analisada foi a carga, que nos artigos da RBPFEX, ficou entre 50%
e 80% de 1 Repetição Máxima (RM). Assim como nos artigos da RBPFEX houve variações,
ocorreram também na produção literária consultada, pois Malachias et al. (2016) e ACSM
não informaram a melhor carga a ser utilizada. Já Farinatti (2013) utilizou a escala subjetiva
de esforço e; Guedes Júnior, Souza Júnior e Rocha (2008) aplicaram cargas entre 60% e 80%
da Contração Voluntária Máxima (CVM). Nessa comparação, mais uma vez se pode observar
uma similaridade entre os artigos da RBPFEX com a produção literária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir análises ficou explicito que a prescrição de exercícios resistidos para
hipertensos, ainda que corrobore a literatura, continua precisando de uma maior investigação
em termos de auxiliar na elaboração de diretrizes mais estáveis para o campo de intervenção.
E os estudos que acenamos como necessários podem se desenvolver principalmente na
4

O ‘x’ na linguagem corrente na produção literária indica vezes, ou frequência.

produção de estudos longitudinais, que mostrem de fato a forma mais segura e eficaz para
trabalhar com esse grupo especial. Pois, o que se pôde observar, nos estudos apresentados
pela RBPEX é, em sua maioria, com pessoas destreinadas ou pouco treinadas, o que acaba
tornando o estudo mais simples e o paciente mais responsivo ao estimulo do treinamento.

THE PRESCRIPTION OF RESISTANT EXERCISES FOR
HYPERTENSIVES: PRODUCTION OF KNOWLEDGE AT RBPFEX
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the production of knowledge in the Brazilian Journal of
Exercise Prescription and Physiology (RBPFEX), with regard to the prescription of
resistance exercises for people with hypertension in the from 2007 to 2017. Resistance
exercise still needs further investigation, especially in the production of longitudinal studies,
which actually show the safest and most effective way to work with this special group.
KEYWORDS: blood pressure; hypertension; strength training.

LA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS RESISTENTES PARA
HIPERTENSIVOS: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN RBPFEX
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la producción de conocimiento en la Revista
Brasileña de Prescripción y Fisiología del Ejercicio (RBPFEX), con respecto a la
prescripción de ejercicios de resistencia para personas con hipertensión en el período de
2007 a 2017. El ejercicio de resistencia aún necesita más investigación, especialmente en la
producción de estudios longitudinales, que realmente muestran la forma más segura y
efectiva de trabajar con este grupo especial.
PALABRAS CLAVES: presión arterial; hipertensión; entrenamiento de fuerza.
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ACADEMIA DA CIDADE: DISCURSOS DE USUÁRIAS1, CUIDADOS
EM SAÚDE2
Mauro da Costa Fernandes,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
RESUMO
Investigou-se as práticas corporais/atividades físicas e os discursos de usuárias do Programa
Academia da Cidade em Belo Horizonte-MG, em sua articulação com o cuidado integral na
APS. Nas duas unidades pesquisadas identificou-se a presença não apenas da forma
hegemônica de produção de cuidados em saúde, representada pela noção de atividade física,
mas outras, que se aproximaram da noção de práticas corporais. Constatou-se a dupla e
imbricada noção atribuída às ações produtoras de cuidados em saúde, aqui representadas
como práticas corporais/atividades físicas.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico. Atenção Primária à Saúde. Integralidade em saúde.
INTRODUÇÃO
Este trabalho investigou as práticas corporais/atividades físicas (PC/AF) e os discursos
produzidos pelas usuárias do Programa Academia da Cidade em Belo Horizonte - MG (PAC),
em sua articulação com o cuidado integral na APS3.
Na PNPS (BRASIL, 2006), as PC/AF, um dos eixos prioritários nas ações produtoras
de cuidados em saúde, apresentam-se lado a lado, separadas por uma barra (“/”). AF vinculase à perspectiva epidemiológica, aos efeitos biomédicos sobre algumas doenças e fatores de
risco. PC define-se como “expressões individuais ou coletivas do movimento, advindas do
conhecimento e da experiência em torno do jogo, dança, esporte, luta, ginástica, construídas
de modo sistemático (na escola) ou não sistemático (tempo livre/lazer)” (BRASIL, 2012, p.
28).
Cuidado integral na APS, pressupõe considerar várias dimensões do processo saúdedoença, não se restringindo à doença como eixo de intervenção. Requer outras atitudes dos
Utilizou-se usuárias em função da maioria de mulheres no PAC.
Esta pesquisa não contou com apoio financeiro para sua realização.
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Neste texto não constam dados referentes às demais ações observadas na APS.
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profissionais de saúde, de forma a qualificar a escuta, a interpretação de outros sentidos,
desejos, presentes na fala dos sujeitos. (MATTOS, 2009).
Trabalhou-se com a noção de subjetivação em Foucault, processos pelos quais se
constituem subjetividades. O sujeito se constitui de formas distintas, em diferentes instâncias,
relações, ao longo de sua existência (FOUCAULT, 2014). O “cuidado de si” é modo de
relação consigo por meio de práticas que permitem constituir-se como sujeito de sua própria
existência (REVEL, 2005). A subjetivação é “indissociável de um trabalho que sujeitos
individuais e coletivos realizam sobre si mesmos, a partir de elementos que compõem seu
ambiente cultural, social e institucional” (FERREIRA NETO, 2017, p. 18).
Destaca-se nesta pesquisa o diálogo com o campo das ciências humanas e sociais, o
protagonismo e visibilidade conferidos aos sujeitos entrevistados, os quais vêm se
constituindo como coautores dessa política pública.
METODOLOGIA
Utilizou-se triangulação de métodos: observação participante e entrevistas
semiestruturadas (MINAYO, 2008). Estudo de casos múltiplos (YIN, 2015), em duas
unidades pesquisadas. Duas categorias de análise: sentidos e modos de uso das PC/AF;
discursos das usuárias a respeito do PAC.
Entre 13/06 e 13/12/2016, realizou-se a pesquisa de campo. Foram entrevistadas 37
usuárias nas unidades. O roteiro de entrevistas abordou: tempo que frequenta o PAC;
atividades cotidianas; o que pensa sobre as ações do PAC; como se sente/se percebe, antes,
durante e após as práticas do PAC; o que mais tem feito por sua saúde.
Utilizou-se a Análise do Discurso de Fairclough (2001), a partir da relação entre as
condições de enunciação e os conteúdos do enunciado.
SENTIDOS E MODOS DE USO DAS PC/AF
A Unidade 1 congrega população com IVS muito elevado (BELO HORIZONTE,
2016): condições urbanas e infraestrutura problemáticas, limitações de equipamentos públicos
e privados de lazer, entre outros. A Unidade 2, IVS médio e elevado risco, localiza-se em área
mais privilegiada em termos de infraestrutura urbana.

Na primeira metade das aulas 4 , protocolos do PAC em relação aos temas: a)
motivacional: atividades rítmicas/danças de cunho aeróbico/circuito aeróbico; b) carga/força:
exercícios localizados com sobrecarga (pesos, caneleiras, bastões), para membros superiores e
inferiores ou circuito. Constatou-se distintas percepções e comportamentos das usuárias
quanto às práticas:
[...] Seriedade predominante em boa parte do grupo na execução desses
exercícios, salvo nos momentos de brincadeiras de algumas usuárias. Houve
queixas a respeito do cansaço, além de dores em diferentes partes do corpo.
(Notas do pesquisador, aula de carga, Unidade 1)
[...] Algumas usuárias combinavam movimentos semelhantes ao samba; outras,
além de executarem exercícios ritmados, cantavam as músicas, ampliando-se o
clima de alegria presente na aula. (Notas do pesquisador, aula motivacional,
Unidade 1)
[...] Algumas usuárias realizavam exercícios e dançavam ao mesmo tempo, o
que faziam também nos breves intervalos para a troca das estações no circuito.
Diferentes músicas contribuíam para proporcionar um clima mais descontraído
ao ambiente. (Notas do pesquisador, circuito de carga, Unidade 2)
A sisudez observada nos semblantes das usuárias nas aulas de carga, associa-se ao
predomínio de tecnologia mais estruturada (leve-dura), na produção de cuidados em saúde.
“[...]tecnologia não vinculada apenas a equipamento tecnológico, mas a um certo saber fazer,
um ir fazendo, que inclusive dão sentido ao que será ou não ‘a razão instrumental’ do
equipamento’” (MERHY, 2013, p. 34).
Na continuidade das aulas, após intervalo, presenciou-se, algumas vezes, a interrupção
total ou temporária de algumas usuárias na Unidade 1, devido a cansaço, mal-estar, além de
significativa diminuição de intensidade às práticas.
A segunda metade das aulas, caminhada/corrida, configurava-se espaço/tempo de
diálogos e caminhada. Temas recorrentes eram: familia, receitas culinárias, futebol, condições
de saúde, dietas.
Na Unidade 1, o uso da “Academia a Céu Aberto”, de forma “não autorizada”, ocorria
com frequência por algumas usuárias durante a caminhada. Na Unidade 2, no canteiro central
da avenida, havia bancos de madeira sombreados por árvores onde usuárias corriqueiramente
conversavam em substituição à caminhada.

4

Aula com duração de 60 minutos.

No encerramento, agradecimentos, “causos”, informes e reforço sobre estilo de vida
ativo e saudável: “não fiquem dormindo muito... some não... cuidado com a alimentação 5...”.
Em seguida, mãos dadas, contavam de um a três balançando os braços e proferiam “bom
dia!”.
Constatou-se similaridades nas unidades em dois momentos distintos. O primeiro,
mais formalizado, com protagonismo do(a) PEF, fundamentava-se na repetição coletiva de
movimentos. Mesmo assim, usos diversos por parte das usuárias da Unidade 2, dissonante da
rigidez metodológica. Diferentemente do protocolo da aula, no caso das práticas
empreendidas por elas, “não se trata de pensar práticas de liberdade na ausência ou recusa de
normas, mas no uso autônomo das mesmas” (FOUCAULT, 2008, p. 14).
No segundo momento, maior protagonismo das usuárias e um reordenamento no
saber-fazer nas aulas. De uma tecnologia leve-dura a uma tecnologia leve, na qual se
instaurara certa diluição de alguns elementos formais (MERHY, 2013). Diferentes maneiras
de se exercitarem davam outro acento à aula, favorecendo outros processos de subjetivação.
DISCURSOS DAS USUÁRIAS
A pergunta norteadora das entrevistas abordou: “motivos que as levaram a
participarem do PAC”. A quase unanimidade das respostas versou sobre promover saúde,
prevenir doenças, sedentarismo, indicação médica.
[...] prevenção e saúde... acho que o exercício é muito bom para a saúde. (U1,
Unidade 1)
[...] precisa fazer algum exercício... a gente fica muito sedentário, sem fazer
nada... vai se acomodando. (U2, Unidade 1)
[...] o primeiro deles foi a obesidade... problema no joelho... eu fui, assim...
quase obrigada a procurar uma atividade... (U6, Unidade 2)
Mudanças na dieta e percepções de melhorias na saúde reforçam a parceria entre
PC/AF e alimentação saudável quanto aos cuidados em saúde, bem como duas das
prioridades de enfrentamento às DCNT. Destaca-se instigante questão: “até que ponto
discursos oficiais de manutenção da saúde e responsabilidade pessoal são aceitos e assumidos
pelos indivíduos na construção da subjetividade e nas práticas cotidianas?” (LUPTON, 2000,
p. 23).
5

Relatos dos profissionais de Educação Física - PEF.

[...] notei nesses quatro meses muita diferença... no corpo, no sono...
alimentava muito mal... não tinha costume de comer frutas... agora já somos
obrigados praticamente... o corpo já pede... (U3, Unidade 1)
[...] juntamente com a alimentação... também controlada... aqui eu tive umas
aulas sobre isso... me ajudou muito... (U4, Unidade 2)
[...] alimentação... tem que mudar... senti que a saúde vai melhorando a partir
do momento que você muda sua maneira de alimentar... (U9, Unidade 1)
Nos relatos a seguir, as relações com o PAC transcendem os efeitos meramente
biológicos no corpo, outros sentidos e usos do equipamento:
[...] me sinto bem não só pela atividade, mas pelo convívio... esse convívio me
faz bem... (U1, Unidade 1)
[...] fico feliz de vir aqui... conversar... os amigos... as colegas também... a
gente sorri... é ótimo... (U8, Unidade 2)
[...] quando eu chego aqui eu esqueço... distraio... faço meus exercícios... saio
daqui renovada. (U7, Unidade 2)
O cuidado de si é compreendido como conjunto de práticas e experiências a se
constituírem na relação com o outro, elaboradas à transformação de si mesmo (FERREIRA
NETO, 2017).
Os discursos das usuárias evidenciam o PAC como espaço significativo de produção
de subjetividades associadas aos cuidados em saúde. Os usos que fazem, para além das
PC/AF, reforçam a importância desse equipamento para o cotidiano desses sujeitos. Se num
primeiro momento o discurso da aquisição de saúde via exercício físico aparece como
prerrogativa legítima para “estar ali”, tal perspectiva se dissolve em outras apropriações que
se estabelecem com o programa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença da forma hegemônica e legitimada de produção de cuidados em saúde,
representada pela noção de AF, quanto outras, instauradas pelas usuárias, que se
aproximavam da noção de PC, contribuiu para se assumir a dupla e imbricada noção atribuída
às ações de cuidados em saúde, PC/AF, que, ainda que apresentem distinções em relação aos
sentidos que as orientam, mostraram forte conexão.
Ampliar o repertório de PC/AF, para além das que foram legitimadas nas unidades,
sugere diálogos mais próximos com a cultura local, com destaque às brincadeiras, danças
populares, jogos, o que possibilita contemplar outras dimensões do humano, que se somam às

de viés biomédico. Tal perspectiva reforça a necessidade de maior aproximação com o
território.

ACADEMIA DE LA CIUDAD: DISCURSOS DE USUÁRIAS, CUIDADOS
EN SALUD
RESUMEN
Se investigaron las prácticas corporales/actividades físicas y los discursos de los usuarios del
Programa Academia de la Ciudad en Belo Horizonte-MG en su articulación con el cuidado
integral en la Atención Primaria en Salud. En las dos unidades investigadas se averiguó la
presencia, no solo, de la forma homogénea de producción de cuidados en salud, representada
por la noción de actividad física, sino otras, que se acercaron de la noción de prácticas
corporales. Se verificó la noción doble e imbriada atribuida a las acciones productoras de
cuidado en salud, representadas aquí como prácticas corporales/actividades físicas.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio físico. Atención Primaria a la Salud. Integralidad en salud.

CITY ACADEMY: USER SPEECHES, HEALTH CARE
ABSTRACT
Investigate the bodily practices/physical activities and the discourses produced by the users
of the Academia da Cidade Program in Belo Horizonte-MG in its articulation with
comprehensive care in Primary Health Care. In the two observed health units, the presence of
not only the hegemonic form of health care production was found, represented by the notion
of physical activity, but others, which came close to the idea of bodily practices. Both were
legitimate in the production of users' subjectivities.
KEYWORDS: Exercise. Primary Health Care. Integrality in health.
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RESUMO
Analisa a atuação do PEF nos programas do SUS a partir da análise dos trabalhos
publicados dos Anais do CONBRACE, entre os anos de 2007 a 2019. A pesquisa é
bibliográfica, a partir da análise de 33 trabalhos publicados nos Anais dos GTT: atividade
física e saúde, políticas públicas e formação profissional e mundo do trabalho. Conclui que
os principais programas que o PEF atua são a ESF, o NASF e o CAPS e as práticas
corporais mais evidenciadas foram o alongamento, a caminhada e a ginástica.
PALAVRAS-CHAVE: PEF, SUS, práticas corporais.
INTRODUÇÃO
Com a elaboração da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), no ano de
2006, e a inclusão da atividade física e das práticas corporais como um dos eixos prioritários,
que objetivavam ampliar as ações de promoção da saúde, a atuação do Profissional de
Educação Física (PEF) no Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser necessária e
evidenciada.
Porém, apesar de considerar que o sistema de saúde brasileiro desenvolve diversos
programas voltados a esse primeiro contato com a população, é importante destacar que a
1
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inserção do PEF nas equipes multiprofissionais ainda precisa ser consolidada (SCHUH et al.,
2015). Tal inserção voltou a ser discutida com o atual cenário, em meio a uma pandemia da
COVID-19, e reafirmada a partir o reconhecimento da profissão pelo Código Brasileiro de
Ocupações (CBO), em meados de 2020.
A pandemia do COVID-19 trouxe à tona uma nova realidade, que evidenciou disputas
ideológicas, metodológicas, políticas e científicas no campo da saúde como um todo, que
demostraram a necessidade de se pensar a formação profissional a partir de outras
perspectivas (VENTURA et al., 2020). Essa realidade se faz ainda mais presente no campo da
EF por conta de sua característica formativa, que põe em destaque seu caráter estritamente
biológico, num momento em que a saúde coletiva e ampliada está em evidência e deve ser
foco de discussão.
Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo analisar a atuação profissional de
Educação Física nos programas do Sistema Único de Saúde a partir da análise dos trabalhos
publicados dos Anais do Congresso Brasileiro de Ciências Esporte (CONBRACE), entre os
anos de 2007 a 2019.
METODOLOGIA
A pesquisa é bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi (2007), tem a finalidade de
aproximar o pesquisador de determinada temática/assunto, tendo um contato direto com o que
foi produzido e publicado, possibilitando novas interpretações e conclusões acerca da questão
estudada.
Para o levantamento de dados foi realizada uma pesquisa na plataforma do Sistema
Online de Apoio ao Congresso (SOAC) do CONBRACE, importante evento científico do
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), no período de 2007 a 2019, perfazendo
sete edições do evento, nos Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) Atividade Física e Saúde,
Formação Profissional e Mundo do Trabalho e Políticas Públicas. O período de delimitação se
deu pela criação da PNPS, no ano de 2006.
Foram analisados 33 trabalhos publicados nos Anais dos GTT: atividade física e
saúde, políticas públicas e formação profissional e mundo do trabalho, tendo como critério de
inclusão as publicações que vinculassem a inserção do PFE na área da saúde pública, a partir

da leitura de cada título publicado e, posteriormente dos trabalhos completos, conforme
demonstra o resultado na tabela 1.
Tabela 1- Resultado do quantitativo de artigos selecionados em cada GTT
ANAIS /
GTT
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
TOTAL
POR GTT

Atividade Física
e Saúde
1
2
2
8
7
8

Formação Profissional e
Mundo do Trabalho
1
1

Políticas
Públicas
1
1
1

28

2

3

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Total de artigos
por ano
1
2
2
10
8
10
33 ARTIGOS
ANALISADOS

Para sistematizar os dados da pesquisa, buscou-se aproximação com as técnicas da
análise de conteúdo, elaborado por Bardin (2011).
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE PÚBLICA
Considerando a atuação do PEF no SUS, encontramos cerca de oito programas de
assistência à saúde que têm em sua equipe um ou mais Profissionais de Educação Física. Na
tabela a seguir é possível identificar quais são esses programas e a quantidade de artigos de
acordo com o ano do evento.
Tabela 2 - Programas identificados na produção científica dos Anais do CONBRACE
Programas / Ano

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Total

ESF
NASF
CAPS
CRO
PAISM
PSE
PAS

1
1
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

1
2
3
0
1
0
0

2
0
4
0
0
1
1

4
3
5
1
0
1
1

8
8
12
1
1
2
2

PRMSF

1

0

0

1

0

1

3

Total

2

2

1

8

8

16

37

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Legenda: Estratégia Saúde da Família (ESF)/ Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF)/ Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS)/ Centro de Referência em Obesidade (CRO)/ Programa de
Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM)/ Programa Saúde na Escola (PSE)/ Programa
Academia da Saúde (PAS)/ Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF).

Identificou-se maior ênfase aos programas da ESF, NASF e CAPS, onde a maioria dos
trabalhos dessa pesquisa foram encontrados. Dentre esses programas, não foi possível
identificar quais práticas específicas eram propostas no PAISM e PRMSF. Desse modo, foi
possível observar que nos anos de 2017 e 2019, houve um aumento significativo de trabalhos
dos programas de ESF. Nos anos de 2015, 2017 e 2019, esses trabalhos obtiveram aumento
no CAPS; e, em 2019, a maioria dos programas estiveram presentes. Ou seja, no último ano
da seleção dos artigos, foi demostrado uma boa diversidade de programas nas publicações do
Congresso.
O trabalho multidisciplinar varia de acordo com cada programa, do profissional e de
sua coordenação. Por isso, é importante que as relações interdisciplinares sejam boas, para a
possibilidade de um trabalho em conjunto que consiga alcançar o objetivo dos programas do
SUS, principalmente quando o processo de reconhecimento e valorização do PFE ainda está
em fase de consolidação nos programas de saúde pública.
PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS NO SUS
A Educação Física é uma área do conhecimento que representa amplos saberes sobre o
estudo do ser humano em movimento. Entende-se a Prática Corporal (PC) como quaisquer
manifestações culturais de movimentos individuais ou coletivos exercidos pelo ser humano.
No que diz respeito a Atividade Física (AF) a atrelamos ao movimento corporal que resulte
no aumento dos níveis de gastos calóricos, que difere dos níveis em repouso (BRASIL, 2012).
Apresentamos a seguir a demonstração das PC e das AF resultantes da busca feita nos
artigos selecionados (Quadro 1). Dessa maneira, identificam-se quais PC e AF foram
encontradas com maior regularidade em cada programas do SUS.

Quadro 1 – PC e AF encontradas com maior frequência nos programa
PROGRAMA
ESF
NASF
CAPS
CRO
PAISM
PSE
PAS
PRMSF

Práticas Corporais e Atividades Físicas
Caminhada, alongamento, exercício resistido, dança.
Caminhada, alongamento, brincadeiras lúdicas, ginásticas, exercícios aeróbicos.
Caminhada, alongamento, ginástica, oficinas terapêuticas, exercícios aquáticos,
jogos e brincadeiras, esportes, dança, avaliação física, lutas.
Avaliação física e funcional.
--Caminhada, alongamento, brincadeiras lúdicas, dança, esportes, atividades
culturais, lutas, ginástica acrobática.
Caminhada, alongamento, lutas, dança, ginástica funcional.
--Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

A partir da visualização do Quadro 1, observa-se a diversidade de PC e AF que são
utilizadas nos diferentes programas do SUS. As práticas são adequadas ao público alvo e
atendem as especificidades de cada programa.
Observa-se que, apesar das atividades específicas propostas pelo PEF, existem práticas
diversas em conjunto com as equipes profissionais. O trabalho do PFE divide-se em duas
vertentes: atividades terapêuticas, necessárias dos usuários do serviço de saúde mental e as
atividades específicas da Educação Física. Evidencia-se, também, a importância de estratégias
metodológicas para a adesão dos usuários aos programas.
DIFICULDADES PARA A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NO SUS
Percebe-se a partir dos estudos analisados que as dificuldades da atuação do PEF no
SUS estão relacionadas, de modo majoritário, a cinco aspectos, conforme demostra a tabela 3
a seguir:

Tabela 3 - Dificuldades encontradas na atuação do PEF e quantitativo de estudo para cada
aspecto
DIFICULDADES MAIS EVIDENCIADAS

QUANTITATIVO
DE ESTUDOS

Aspectos relacionados a formação inicial

16

Aspectos relacionados a formação continuada e capacitação

6

Aspectos relacionados a políticas de saúde pública

3

Aspectos relacionados a infraestrutura dos espaços de atuação

10

Aspectos relacionados as percepções da equipe multiprofissional

8

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

A Tabela 3 apresenta cinco aspectos encontrados, como as dificuldades que foram
mais percebidas, a partir da análise da produção teórica. Pode-se observar que a formação do
Profissional de Educação Física aparece como a dificuldade mais discutida da atuação, nesses
ambientes, seguido por estruturas inadequadas e relação multiprofissional, sendo esses temas
presentes na maior parte dos estudos analisados. Posteriormente, aos aspectos de formação
continuada e capacitação e políticas de saúde públicas.
Dessa forma, a partir das análises, foi possível perceber que estas dificuldades vão
muito além das relações de trabalho, perpassando também pela estrutura e pelo processo de
funcionamento das unidades, inseguranças advindas da formação inicial e continuada e das
políticas de saúde pública para a atuação desse profissional, em direção a sua inserção integral
na saúde pública.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constituição do Sistema Único de Saúde e o novo formato de seus programas
possibilitou ao profissional de Educação Física atuar de forma mais evidente em nível de
atenção básica no decorrer dos anos, reafirmando sua importância e seu espaço nessa
dinâmica de trabalho, apesar de a categoria ter sido afetada por medidas federais que limitam
o financiamento e modificam a organização do SUS, nos últimos anos, como criação do
Programa Previne Brasil, por meio da Portaria n° 2.979, de 12 de novembro de 2019.
Acredita-se que novas perspectivas para atuação do PFE no SUS a partir da luta desses
profissionais pela realização de concurso público e pela criação de plano de cargos e salários

que os incorpore, reafirmando seu lugar estratégico junto ao trabalho das equipes
multiprofissionais e a importância das PC e AT para a formação humana e saúde dos usuários
do SUS.

ANALYSIS OF CONBRACE PUBLICATIONS ON THE
PERFORMANCE OF PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS IN
SUS (2007-2019)
ABSTRACT
Analyzes the role of PEF in SUS programs based on the analysis of works published in the
Annals of CONBRACE, between the years 2007 to 2019. The research is bibliographical,
based on the analysis of 33 works published in the Annals of the GTT: physical activity and
health, public policies and professional training and the world of work. It concludes that the
main programs that the PEF operates are the ESF, the NASF and the CAPS and the most
evident body practices were stretching, walking and gymnastics.
KEYWORDS: PEF, SUS, bodily practices.

ANÁLISIS DE PUBLICACIONES DE CONBRACE SOBRE EL
DESEMPEÑO DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SUS
(2007-2019)
RESUMEN
Analiza el papel del PEF en los programas del SUS a partir del análisis de trabajos
publicados en los Anales de CONBRACE, entre los años 2007 a 2019. La investigación es
bibliográfica, basada en el análisis de 33 trabajos publicados en los Anales del GTT:
actividad física y salud, políticas públicas y formación profesional y mundo del trabajo. Se
concluye que los principales programas que opera el PEF son el ESF, el NASF y el CAPS y
las prácticas corporales más evidentes fueron el estiramiento, la caminata y la gimnasia.
PALABRAS CLAVE: PEF, SUS, prácticas corporales.

REFERÊNCIAS
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BRASIL. Glossário temático: promoção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
BRASIL. Portaria n. 2.979, 12 de novembro de 2019. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 16., 2009. Salvador. Anais
eletrônicos [...]. Salvador: UFBA. Disponível em: http://congressos.cbce.org.br/anais/2009.
Acesso em: 10 fev. 2021.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 17., 2011. Porto Alegre. Anais
eletrônicos [...]. Porto Alegre: UFES. Disponível em:
http://congressos.cbce.org.br/anais/2011. Acesso em: 10 fev. 2021.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 18., 2013. Brasília. Anais
eletrônicos [...]. Brasília: UNB. Disponível em: http://congressos.cbce.org.br/anais/2013.
Acesso em: 10 fev. 2021.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 19., 2015. Vitória. Anais
eletrônicos [...]. Porto Alegre: UFES. Disponível em:
http://congressos.cbce.org.br/anais/2015Acesso em: 10 fev. 2021.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017. Porto Alegre. Anais
eletrônicos [...]. Goiânia: UFG. Disponível em: http://congressos.cbce.org.br/anais/2017.
Acesso em: 10 fev. 2021.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019. Natal. Anais
eletrônicos [...]. Natal: UFRN. Disponível em: http://congressos.cbce.org.br/anais/2019.
Acesso em: 10 fev. 2021.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SCHUH, Laísa Xavier et al. A inserção do profissional de educação física nas equipes
multiprofissionais da estratégia saúde da família. Saúde, Santa Maria, v. 41, n. 1, p. 29-36,
jan./jul. 2015.
VENTURA, Deisy de Freitas Lima et al. Desafios da pandemia da COVID-19: por uma
agenda brasileira de pesquisa em saúde global e sustentabilidade. Cadernos de Saúde
Pública, Rio de janeiro, v. 36, n. 4, p. 1-5, abr. 2020.

ANÁLISE DOS EFEITOS DO EXERCÍCIO FUNCIONAL SOBRE AS
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa identificar qual a dose ideal de exercício funcional sobre autonomia
funcional, qualidade de vida pacientes acima de 50 anos acometidas pela covid-19 moderada
e grave. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A busca na literatura pelos descritores:
atividade física e covid-19; Reabilitação após covid-19; Exercício físico após covid-19 e
Exercício funcional após Covid-19. Como resultado apontamos uma proposta de exercícios
físicos leves e moderados acompanhados pela escala de OMNI-RAS. Conclui-se que o
treinamento funcional pode auxiliar na recuperação dos pacientes após Covid-19.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Treinamento Funcional; Reabilitação.
INTRODUÇÃO
O estudo vem analisar como o exercício funcional atua sobre a COVID-19, uma doença
causada pelo (SARS-CoV-2). Os primeiros casos foram registrados em 2019 na cidade de
wuham na china e em poucos meses a situação se transformou em uma pandemia mundial Polak
(2020). Com a evolução da pandemia no mundo, vários estudos estão sendo realizados a
respeito do comportamento da infecção e as consequentes respostas orgânicas individuais. Em
geral, o quadro clínico do indivíduo é bastante variado, desde assintomático até quadros graves
Wang Z (2020). No estudo será apresentado uma proposta de atividades físicas que auxiliam
no tratamento pós infecção, aplicada por professores de educação física.
O objetivo deste estudo é identificar e comparar os resultados do exercício sobre
autonomia funcional e qualidade de vida de pessoas acometidas pela covid-19 moderada e
grave. Caracterizar as sequelas da covid-19 e descrever as capacidades físicas afetadas pela
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infecção moderada e grave de indivíduos na faixa etária dos 50 aos 70 anos e identificar os
efeitos do exercício funcional sobre as capacidades físicas e capacidade funcional dos
indivíduos. Portanto esta é uma pesquisa de caráter empírico-analítico, método quantitativo.
Para Falcão e Régnier (2000), eles afirmam que a quantificação se constitui em um trabalho
que abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos capazes de fornecer dados
para responder o objetivo do trabalho.
A problematização da pesquisa se caracteriza: exercício funcional pode ajudar na
reabilitação após intubação de pacientes acima de 50 anos? Certo que o paciente pode começar
o tratamento o mais rápido possível, desde que esteja clinicamente habilitado. Este trabalho
pode vir a atuar como uma ferramenta no tratamento dos pacientes.
Espera-se que esse trabalho possa contribuir academicamente, pois nota-se ainda a
escassez de averiguar sobre a dose resposta que envolvam estudos realizados com pessoas que
tiveram a doença.
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, direcionada através do grupo de
trabalho temático 01(GTT 01) atividade Física e saúde, que assume diferentes áreas (saúde
coletiva, fisiologia, sociologia, psicologia e etc...). A pesquisa utiliza as bases do Google
Acadêmico, Scielo e Pubmed. A pesquisa está sendo realizada com a busca na literatura através
dos seguintes descritores brasileiros: “exercício funcional” AND, “Covid-19”, “Atividade
Física” AND “Covid-19” e “reabilitação” , “functional training AND “Covid-19”
COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). Em geral, o
quadro clínico é bastante variado, desde assintomático até quadros graves. O período de
incubação do vírus ainda é incerto, mas a literatura reporta maior ocorrência entre 1 a 14 dias.
A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de uma pessoa infectada para outra, principalmente
pela inalação de perdigotos (gotículas de saliva contaminada expelidas durante a respiração,
fala, espirros ou tosse) e contato direto com superfície contaminada de acordo com Avila,
Pereira e torres (2020).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, a
maioria das pessoas com COVID-19 cerca de 80%, podem ser assintomáticas
e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar,
principalmente por apresentarem alterações pulmonares. Na maioria dos
trabalhos publicados, a febre é o sintoma mais presente em 92,8% (mas alguns

pacientes não apresentaram febre), seguido de tosse (geralmente seca) em
69,8% dos pacientes, dispneia (34,5%), mialgia (27,7%) e diarreia (6,1%) de
acordo com Azevedo (2020, pág,06).

As consequências musculoesqueléticas ainda variam de pessoa para pessoa,
caracterizando os diferentes processos ofensivos da covid-19 sobre a saúde e seus efeitos
negativos sobre as capacidades físicas e ainda os pacientes que necessitam de ventilação
mecânica na UTI são propensos à perda progressiva de massa e força muscular, provocando
incapacidade generalizada dos mecanismos físicos, caracterizando-se como síndrome pós
covid-19. O sintoma que mais preocupa é a falta de ar, este sendo o principal fator para socorro
médico, pois pode levar a morte. Na maioria dos casos avançados os pacientes eram idosos ou
apresentavam outros fatores de risco como diabetes, pressão alta, inatividade físicas entre outras
comorbidades.
O exercício domiciliar pode desencadear efeitos similares do treinamento físico
ambulatorial em pacientes pós infecção. O programa deve incluir orientações para que o
paciente realize um programa de exercícios, semelhante aos exercícios da reabilitação
ambulatorial, e que incluam exercícios aeróbicos, de fortalecimento muscular, flexibilidade e
equilíbrio, de acordo com Cacau, Mesquita et al (2020).
Por tanto, a reabilitação de doentes críticos acometidos por COVID-19 após alta
hospitalar é fundamental no contexto atual, principalmente os pacientes que sobreviveram do
quadro grave da doença, e que necessitam de internação em UTI. Assim, a avaliação da
autonomia funcional e qualidade de vida se faz fundamental para mensuração dos dados na
reabilitação dos pacientes pós infecção.
CAPACIDADES FÍSICAS
A ideia de avaliar a atividade física em uma população é baseada no desejo de
determinar o estado de atividade atual da mesma e verificar se ela está de acordo com os
critérios apropriados para uma boa saúde e desenvolvimento (Welk, Corbin & Dale, 2000 e
Docherty,1996), como também, verificar se a comunidade analisada está de acordo com os
parâmetros apropriados para uma boa saúde e bem-estar, sendo que Safrit (1995), afirma que a
saúde relatada é mensurada a partir dos seguintes componentes: capacidade aeróbia, força,
resistência muscular, flexibilidade, velocidade e composição corporal.

EXERCÍCIO FUNCIONAL
O TF tem como base os movimentos integrados e multiarticulares de estabilização,
aceleração e desaceleração, com objetivos de desenvolver o movimento, a força e eficiência
neuromuscular, para isso sugere movimentos que imitam situações naturais e de posições que
poderiam ocorrer em situações reais da vida cotidiana ou competições esportivas, que podem
ser ajustadas ao longo do chamado treinamento cognitivo.
As sequências incluem exercícios lentos para promover conscientização do movimento
e exercícios mais rápidos e bruscos, onde a instabilidade criada externamente provoca respostas
inconscientes ou reflexos. Em estudos encontrados na literatura estes mostram que o TF auxilia
na melhora das capacidades físicas, de acordo com Silva, Resende e scala (2020), ele trabalhar
três vertentes: 1- Reabilitação das capacidades funcionais; 2- Aprimoramento esportivo e 3Desenvolvimento da autonomia funcional e qualidade de vida. De acordo com Resende,
Grigoletto e Santos (2016), os exercícios de força devem contemplar padrões de agachar, puxar,
empurrar e carregar, sempre com semelhante especificidade neuromuscular e metabólica com
as ações diárias do praticante. De acordo com Rocha, Silva e Borba-Pinheiro (2019), um
programa de treinamento com exercícios funcionais em circuito sobre os índices de saúde,
autonomia funcional, equilíbrio e variáveis de composição corporal de mulheres idosas, foi
possível verificar efetividade na proposição metodológica.
Para desenvolver a metodologia do trabalho e ter maiores informações nos resultados
finais se faz imprescindível a manutenção de treino em uma frequência de três vezes na semana,
durante um período de 12 semanas de reabilitação, cada aula com 30 a 50 minutos. De acordo
com estudos de Rocha, Silva e Borba-Pinheiro (2019), onde em seu estudo demonstrou melhora
significativa para a variável de autonomia funcional, assim tendo validação a frequência de
treinamento, uma vez que os resultados foram significativos na melhora no desenvolvimento
das atividades realizadas no dia a dia, além de possibilitar uma melhor qualidade de vida.
No desenvolvimento das capacidades motoras se faz fundamental a prescrição de
exercícios leves como diafragmáticos, mobilidade dos membros superiores; abrir e fechar os
braços, rotação escapular e flexão e extensão, para membros inferiores; sentar e levantar,
abdução e adução dos membros inferiores. Considerando a escala de Omni-ras para
monitoramento da frequência de treino e modificação dos treinos, de acordo com sua graduação

que varia de 0 a 10, sugere-se de acordo com literatura iniciar com seções de até 8 repetições e
ir aumentando a intensidade de acordo com a escala e grau de desenvolvimento dos pacientes,
objetivando ao início de cada semana realizar a modificação na escala de treinamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É imprescindível a manutenção das medidas de contenção e prevenção da
contaminação, como lavar rotineiramente as mãos, limpar objetos, instrumentais e superfícies,
usar equipamentos de proteção individuais adequados e adotar práticas de etiqueta respiratória
na assistência a pacientes pós COVID-19. Por tanto, é de utilidade pública o uso de ferramentas
pelo profissional de educação física como apoio ao tratamento de pacientes pós infecção da
Covid-19, desta maneira o exercício funcional vem possibilitar a melhora na qualidade de vida
e autonomia funcional de pacientes pós Covid.

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FUNCTIONAL EXERCISE ON THE
PHYSICAL CAPACITIES OF INDIVIDUALS AFFECTED
MODERATELY AND SEVERELY BY COVID-19 (SARS-COV-2)
ABSTRACT
The objective of this research is to identify the ideal dose of functional exercise on functional
autonomy, quality of life in patients over 50 years of age affected by moderate and severe covid19. This is a bibliographic research. The search in the literature for the descriptors: physical
activity and covid-19; Rehabilitation after covid-19; Physical exercise after Covid-19 and
Functional exercise after Covid-19. As a result, we point out a proposal for light and moderate
physical exercises accompanied by the OMNI-RAS scale. It is concluded that functional
training can help in the recovery of patients after Covid-19.
KEYWORDS: Covid-19; Functional training; Rehabilitation.

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL EJERCICIO FUNCIONAL SOBRE
LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE INDIVIDUOS AFECTADOS
MODERADA Y SEVERAMENTE POR COVID-19 (SARS-COV-2)
RESUMEN
El objetivo de esta investigación es identificar la dosis ideal de ejercicio funcional sobre la
autonomía funcional, calidad de vida en pacientes mayores de 50 años afectados por covid-19
moderado y severo. Esta es una investigación bibliográfica. La búsqueda en la literatura de
los descriptores: actividad física y covid-19; Rehabilitación después del covid-19; Ejercicio
físico después del Covid-19 y Ejercicio funcional después del Covid-19. Como resultado,
señalamos una propuesta de ejercicios físicos ligeros y moderados acompañados de la escala
OMNI-RAS. Se concluye que el entrenamiento funcional puede ayudar en la recuperación de
los pacientes después de Covid-19.
PALABRAS CLAVE: Covid-19; Entrenamiento funcional; Rehabilitación.
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RESUMO
Durante o período de Isolamento Social (IS) de Covid-19, instituições e locais de práticas de
atividade física (AF) foram fechadas. Neste sentido, busca-se investigar e descrever o efeito
do IS ocasionado pela Covid-19 na AF e comportamento sedentário de pessoas com
Deficiência Física. Observou-se que as práticas de AF diminuíram e os comportamentos
sedentários aumentaram. Conclui-se que programas onlines de AF devem ser ofertados para
que tenham um estilo de vida mais ativo neste período
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Comportamento Sedentário; Deficiência Física;
Covid-19.
INTRODUÇÃO
A recente ameaça na saúde global, é o surto em curso da doença respiratória (SARSCoV-2), originador do Coronavírus 2019 (Covid-19), que tende a ser acompanhado de
sintomas leves a condições graves e com uma taxa de mortalidade significativa (OMS, 2019).
Diante do impacto pandêmico, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia
mundial, adotando como principal medida para diminuição e proliferação do vírus, o
isolamento social (IS) (OMS,2020).
Segundo a World Health Organization (2011), existem no mundo cerca de 650
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. No Brasil, segundo o IBGE (2010), há
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

cerca de 23,9% de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo 25,73% dessas com
deficiência física. Ainda, de acordo com Soller (2005) e Gutierres et. al., (2010), apesar de
não haver dados oficiais, estima-se que apenas 10% desta população pratique algum tipo de
atividade física (AF) regular.
Frente ao IS, está sendo necessário adotar formas alternativas para a prática regular de
AF, pois com a suspensão temporária de inúmeros estabelecimentos privados e locais
públicos de práticas de AF, encontram-se dificuldades para o cumprimento das
recomendações de prática de AF.
Consequentemente, com a diminuição dos níveis de AF, surge uma preocupação com
o aumento dos comportamentos sedentários da população neste período. Estudos já vêm
confirmando que a permanência em casa no período de IS tem aumentado o comportamento
sedentário da população em geral. Botero, et. al., (2021) observou este aumento em pessoas
adultas, permanecendo maior tempo em atividades sentadas e que envolvam o tempo de tela,
e Sá et. al., (2021), identificaram que a maior parte de sua amostra, com crianças abaixo de 13
anos de idade, aumentaram seu comportamento sedentário, também em sua maioria
relacionado ao tempo de tela (TT).
Diante do exposto, surge a necessidade de investigar e descrever o efeito do IS
ocasionado pela Covid-19 na atividade física e comportamento sedentário de pessoas com
Deficiência Física.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo caracteriza-se como epidemiológico transversal (THOMAS; NELSON;
SILVERMAN, 2012). A amostra foi composta por 26 indivíduos com deficiência física, de
ambos os sexos, com idades entre 4 a 52.
A seleção da amostra foi de caráter intencional, a fim de possibilitar um maior número
de participantes no estudo, sendo assim, para recrutamento dos participantes foram solicitados
apoio das Associações de Pais e Amigos Excepcionais (APAES) através de email enviado e
divulgação nas redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) com imagens da referida
pesquisa.
A coleta de dados foi realizada no ano de 2020 (maio a junho), pelos colaboradores do
Núcleo de Estudos em Atividade Física Adaptada (NEAFA) da Escola Superior de Educação

Física (ESEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Os integrantes do grupo,
receberam uma listagem das APAES com possíveis participantes da pesquisa, após, de posse
destes dados, os membros entraram em contato através de email e WhatsApp com os
participantes, com uma breve identificação pessoal e objetivo da pesquisa, encaminhando-o
link e instruções para preenchimento do questionário.
O instrumento utilizado para pesquisa, foi um questionário semiestruturado online,
elaborado através da plataforma Google Forms, contendo questões sobre identificação dos
participantes, variáveis sócio demográficas, variáveis de atividade física e comportamento
sedentário. Foi estabelecido como critério de exclusão da pesquisa, participantes que não
aceitassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, questionários enviados com
preenchimento incompleto e questionários duplicados.
Para análise dos dados foram empregados recursos da estatística através do pacote
estatístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Base 22.0. Foram
empregados recursos da estatística descritiva: distribuição de frequências, cálculo de medidas
de tendência central (média) e de dispersão (amplitude de variação, desvio padrão). Foi
utilizado o teste do qui-quadrado para analisar a existência de associações entre as variáveis
categóricas e Teste-t pareado para verificação de diferenças de médias, sendo adotado um
nível de significância de 5%.
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da
ESEF/UFPel sob o número CAAE: 31905420.0.0000.5313.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 26 questionários, sendo a média de idade dos participantes de 20,81
anos (dp. 14,607 - min.4 - máx.52). Na tabela 1, expõe-se os dados sócio demográficos dos
participantes.

Tabela 1: Caracterização da amostra, sexo, cor, alfabetização, doença crônica e
contração de covid-19 de pessoas com deficiência física no período de pandemia de covid-19.
Variáveis
n
%
Sexo
Masculino
17
65,4
Feminino
Cor
Branca

9

34,6

20

76,9

Negra ou Parda
Alfabetização

6

23,1

Alfabetizado
Não Alfabetizado

9
17

34,6
65,4

Doenças Crônicas Associadas
Sim
Não

9
17

34,6
65,4

Contágio por Covid-19
Sim
Não

1
25

3,8
96,2

Fonte: Os autores

Tendo em vista que este estudo foi realizado no início da pandemia, o contágio do
vírus foi baixo, sendo que apenas 3,8% (n=1) apresentaram contágio por Covid-19, o que vem
confirmando os dados anteriores de IS, como também, a maior aderência do público em geral
sobre as medidas de IS no início da pandemia.
Em uma análise geral, houve uma associação significativa (p=0,004) entre a prática de
AF realizada antes e durante o IS, com uma diminuição neste período pandêmico Na figura 1,
é possível observar a prática realizada antes e durante o IS.

Figura 1: Prática de atividade física de pessoas com deficiência física antes e durante o IS.

Antes do IS

Durante o IS

Fonte: Os autores

Dentre as AF realizadas antes do período pandêmico, foram citadas práticas como,
corridas, caminhadas, ginásticas e atividades esportivas. Durante este período de pandemia, os
que permaneceram fazendo AF, essas práticas foram realizadas de forma remota.
Estudos demonstram efeitos negativos na AF da população em geral durante o IS
(FERREIRA et. al., 2020; CROCHEMORE, 2020). Malta et. al., (2020) identificaram
mudanças nos Estilo de Vida da população, constatando alterações significativas na AF
quando comparadas com a fase anterior ao IS, em uma amostra de 47.184 participantes,
30,1% faziam AF suficientes antes do IS e durante o IS diminuiu-se esse dado para 12%.
O IS dificultou a saída das pessoas para espaços de práticas de AF, somados aos
protocolos. Contribuindo com os resultados encontrados, Cardoso et. al., (2020) acreditam
que essa diminuição em pessoas com deficiência estão relacionados ao dos programas e
projetos coordenados por instituições universitárias, comitês paraolímpicos e centros de apoio
a pessoas com deficiência.
A realização de AF relatada pelos participantes, variavam de 1 a mais de 4 vezes na
semana, sendo que antes do IS, 53,8% (n=14) praticavam AF uma vez na semana, 11,5%
(n=3) duas vezes na semana, 19,2% (n=5) três vezes na semana e 15,4% (n=4) praticavam
mais de quatro vezes na semana. Os 10 participantes que continuaram praticando AF na

pandemia, 20,0% (n=2) praticavam 1 vez na semana, 20,0% (n=2) duas vezes, 10,0% (n=1)
três vezes e 50,0% (n=5) mais de quatro vezes.
Sabendo que estes números têm diminuído gradativamente devido ao IS, recomendase que as atividades sejam praticadas de forma remota ou domiciliar (CARVALHO; SILVA;
OLIVEIRA, 2020). Marques, et. al., (2021) propuseram atividades de dança online para
pessoas com deficiência a fim de promover um estilo de vida mais ativo durante o isolamento
social. Logo, Lima, Guimarães e Arruda (2020) propuseram atividades de basquetebol
adaptado para pessoas com deficiência física.
O comportamento sedentário foi analisado em duas vertentes do TT, sendo horas
despendidas assistindo televisão e horas despendidas utilizando os dispositivos eletrônicos.
Na tabela 2, são apresentados os efeitos do IS no tempo de TT. Os resultados indicaram que
os participantes aumentaram o tempo assistindo televisão e utilizando os dispositivos móveis.
Tabela 2: Efeito do isolamento social no comportamento sedentário de pessoas com
deficiência Física.
Variáveis
Média
Desvio
P
Padrão
Assistir televisão
0,048
Antes da Pandemia de Covid-19
3,54
2,672
Durante a Pandemia de Covid-19
5,27
2,987
Utilizar dispositivos móveis
Antes da Pandemia de Covid-19
Durante a Pandemia de Covid-19
Fonte: Os autores.

1,27
2,96

2,127
4,485

0,000

Com relação ao comportamento sedentário, verificou-se um aumento significativo
(p=0,000) do tempo despendido assistindo nos dispositivos eletrônicos e assistindo televisão
(p=0,048), quando comparado com o período anterior ao IS. Com a impossibilidade de sair de
casa para a realização de AF diárias ou exercícios físicos orientados, naturalmente as pessoas
passaram a realizar atividades sedentárias por um tempo mais longo, como observado neste
estudo.
O aumento destas atividades sedentárias durante o IS pode estar sendo influenciado
pelo uso das redes sociais, como também, a utilização de jogos como entretenimento (SÁ, et.
al., 2020). Malta et. al., também encontrou aumento dos comportamentos sedentários
relacionados ao TT em pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e sem doenças

associadas, sendo ambos os grupos com aumento nas horas despendidas assistindo televisão e
utilizando os dispositivos móveis.
CONCLUSÃO
O IS demonstra efeitos positivos para diminuição e proliferação do vírus. Entretanto,
os resultados deste estudo apresentam uma diminuição preocupante dos níveis de AF,
atividades realizadas e número de vezes praticadas e um aumento gradativo no
comportamento sedentário, permanecendo em atividades com pouco gasto energético, como
assistir televisão e utilizar os dispositivos eletrônicos.
Ainda é possível destacar, que programas de AF remotos devem ser ofertados, desta
forma, não diminuindo os cuidados do IS, para que esta população tenha mais oportunidades
de práticas e possam assim, manter um estilo de vida mais ativo e saudável.

PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR OF PEOPLE
WITH PHYSICAL DISABILITIES IN THE PANDEMIC OF COVID-19
ABSTRACT
During the Covid-19 Social Isolation (IS) period, institutions and places of physical activity
(PA) were closed. In this sense, we seek to investigate and describe the effect of the IS caused
by Covid-19 on PA and sedentary behavior of people with physical disabilities. It was
observed that PA practices decreased and sedentary behaviors increased. It is concluded that
online PA programs must be offered in order to have a more active lifestyle in this period.
KEYWORDS: Physical activity; Sedentary behavior; Physical disability; COVID-19.

ACTIVIDAD FÍSICA Y COMPORTAMIENTO SEDENTARIO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN LA PANDEMIA DE
COVID-19
RESUMEN
Durante el período de Aislamiento Social (IS) de Covid-19, se cerraron instituciones y
lugares de actividad física (AP). En este sentido, buscamos investigar y describir el efecto del
SI provocado por Covid-19 sobre la AF y el comportamiento sedentario de personas con
discapacidad física. Se observó que las prácticas de AF disminuyeron y aumentaron las

conductas sedentarias. Se concluye que se deben ofrecer programas de AF en línea para
tener un estilo de vida más activo en este períodoAquí debe introducir el texto del resumen.
Este texto no podrá exceder de 500 caracteres (incluyendo espacios).
PALABRAS CLAVES: Actividad física; Comportamiento sedentario; Deficiencia física;
COVID-19.
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ATIVIDADE FÍSICA E HÁBITOS ALIMENTARES NA ESCOLA: UMA
PERSPECTIVA PARA O DECRESCIMENTO DA OBESIDADE
INFANTO-JUVENIL1
Cleuton dos Santos Silva
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
A pesquisa intitulada como: “Atividade Física e Hábitos Alimentares na Escola: uma
perspectiva para o decrescimento da obesidade infanto-juvenil”, nos direciona identificar
algumas possíveis soluções referentes a uma problemática constante em nossa sociedade, a
obesidade. Tendo o mesmo como objetivo, analisar como as práticas desenvolvidas pela
Educação Física e os bons hábitos alimentares podem decrescer o índice da obesidade
infanto-juvenil, e como essas prevenções podem ser trabalhados dentro da escola. O trabalho
é proporcionado através de duas vertentes consideradas importantes como pontos de
reflexões: a escola sendo considerada como um ambiente propício para a conscientização
sobre a obesidade, apresenta aspectos possíveis que podem ser trabalhados para a redução
da obesidade infantil no contexto escolar? A interação entre as práticas da Educação Física
e a conscientização dos bons hábitos alimentares podem ser considerados como aliados para
a diminuição da obesidade no país? Como todo, e dentro das perspectivas estatisticamente,
referenciamos o mesmo a partir de artigos, dissertações, revistas e sites confiáveis, que nos
leva a comprovarmos que o direcionamento consciente da escola e a relação das práticas
corporais com os hábitos alimentares, podem ser considerados importantes para a redução
não só da obesidade, mas de outras doenças generativas do mau uso dos alimentos e da
inatividade física. Permitindo assim, que as novas gerações cresçam dentro dos aspectos
saudáveis, e que, os mesmos tenham a consciência de uma vida melhor.
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Obesidade; Educação Física; Hábitos Alimentares
INTRODUÇÃO
Hoje em pleno século XXI, é perceptível a crescente problematização em torno da
obesidade que atinge a maioria da população mundial. E decorrente dessa ação considerada
perigosa a saúde humana, principalmente as crianças, buscou-se apresentar uma pesquisa
clara e objetiva com informações consideráveis de extrema importância para o decrescimento
dessa doença. Objetivando analisar como as práticas desenvolvidas pela Educação Física e os
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bons hábitos alimentares que podem decrescer o índice da obesidade infanto-juvenil e, como
essas prevenções podem ser trabalhados dentro da escola.
A pesquisa ainda nos traz características de relevância aos bons hábitos alimentares,
tanto no âmbito familiar, quanto no contexto escolar, pois a crescente problematização
segundo as pesquisas é relevante em torno da obesidade infantil e nos adolescentes,
considerando que a maioria das famílias não conseguem delinear bons hábitos alimentares
desde os primeiros anos de vida da criança, permitindo que os mesmos sejam adeptos dos
maus hábitos, que ocasionalmente, proporcionam uma redução de atividades físicas,
generalizando assim, outras doenças degenerativas da obesidade, como: problemas cardíacos,
hipertensão, diabetes tipo 2, apneia, hipertrofia ventricular e depressão.
A mesma identifica como a Educação Física e a conscientização sobre os bons hábitos
alimentares podem reduzir o quadro estatístico que representa a crescente problematização em
algumas regiões brasileiras. Pois, a partir do envolvimento e da conscientização das práticas
desenvolvidas através da conduta referente às práticas corporais, as crianças conseguirão ter
uma perspectiva de vida melhor.
A metodologia trouxe um caráter de punho investigativo bibliográfico, que mostrará
em torno de outras fontes de pesquisas acadêmicas, como: artigos, dissertações, revistas e
sites confiáveis, o direcionamento de como podemos propor a redução da obesidade infantojuvenil dentro das escolas.
Portanto, espera-se apresentar aos futuros leitores e investigadores, possíveis soluções
referentes à diminuição da obesidade, principalmente dentro do contexto escolar. Permitindo
que os mesmos possam considerar a pesquisa como oportuno aos meios de conscientização,
considerando que as práticas corporais desenvolvidas pela Educação Física e os bons hábitos
alimentares são considerados meios viáveis para a redução da obesidade tão presente em
nossas vidas.
ESCOLA: UM MEIO DE COMUNICAÇÃO CONSCIENTIZADOR
O eixo principal do envolvimento desse meio é mostrar a importância da Educação
Física para a redução da obesidade infantil e dos adolescentes, conscientizando-os que, a
prevenção pode começar na escola, sendo também o mesmo pacificamente adquirido também
em espaços não formais.

A escola se torna a cada dia um espaço importante para o crescimento e
desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor da criança (termo generalizadora). É através
da conscientização explorada pelos conteúdos mostrados na escola, que a torna como segundo
referencial habitacional na trajetória da criança, primeiramente seguido da família. Conforme
Nunes (2003):
A escola é uma das mais importantes instituições produtivas e estruturada
pela sociedade e cultura humana. Assim como a comunidade animal, no
nível da natureza, das forças naturais, tem a obrigação de promover a
sobrevivência biológica de seus pares, há mais uma responsabilidade a mais
na identidade humana, [...] (NUNES 2003, p. 59).

E a partir desse convívio e das adequações metodológicas feitas pelas instituições, que
os mesmos se tornam conscientizadas pelas suas próprias condutas morais, físicos, políticos e
socioculturais. Ainda Morell (2014, p. 43), discute que “a escola é um espaço onde se afetiva
a construção dos conhecimentos produzidos pela humanidade e por eles o sujeito se apropria
da própria cultura e dos valores com quais se efetivará [...]”.
O espaço escolar é considerado como ambiente de conscientização e formação
cognitiva dos alunos, tornando-se também um meio informativo de conscientização para uma
educação formal referente ás discussões direcionados a saúde, onde foram sendo incorporados
ao currículo escolar brasileiro de uma maneira que refletia as mesmas, vicissitudes e
perspectivas com as quais essas questões eram socialmente tratadas.
DIAGNOSE DA OBESIDADE: PARÂMETROS RELATIVOS PARA O CRESCIMENTO
ATUAL
Como já exposto anteriormente sobre conscientização do fator em pesquisa, com
relação ao modelo adequado de saúde introduzido na escola, é notário afirmarmos a crescente
relação de obesos no país, principalmente referentes a crianças de 0 a 15 anos, segundo os
dados estatísticos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE
(2011). Com relação aos dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome de Metabólica – ABESO , estatisticamente em 2025, cerca de 2,3 bilhões de
pessoas estarão obesos, relativamente 700 milhões de pessoas estão com sobrepeso, e com
relação às crianças a estimativa chega a 75 milhões sem nada for feito.

A obesidade hoje é considerada como uma doença gravíssima, ou seja, crônica, e que
pode causar danos irreversíveis a saúde humana, principalmente quando é adquirido nas
primeiras fases da vida.

Segundo Terres et al, (2006) “a obesidade deixou de ser um

problema particular e, se tornou um problema de saúde pública, sua prevalência apresenta um
aumento enorme em todo o mundo”. Principalmente em países desenvolvidos e até mesmo
em países em desenvolvimento como o Brasil.
EDUCAÇÃO FÍSICA: A RELEVÂNCIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS PARA O
DECRESCIMENTO DA OBESIDADE NO PAÍS.
Segundo as pesquisas, a importância das aulas de Educação Física Escolar é
justificada por ser o momento mais propício para o estabelecimento de vínculos fundamentais
entre a prática regular de atividade física, a alimentação voltada na melhoria da saúde como
um todo, como aponta Ribeiro (2014, p. 6) apud Santos e Garcia júnior, (2007). Essas práticas
permitem que os alunos desenvolvam movimentos, considerados importantíssimos para o
desenvolvimento motor da criança, desmistificando a ideia de inatividade física, ou seja,
diminuindo o sedentarismo dos mesmos.
A proposta projetada nesse ponto é mostrar a importância dessas práticas corporais
para da diminuição da obesidade nessa faixa etária de idade, apontando assim, como a escola
pode influenciar através das metodologias e práticas de ensino, a conscientização de como o
educador poderá propor em suas aulas atividades ou até mesmo exercícios físicos dentro do
dinamismo considerado normal para criança e não construtores de indivíduos atléticos.
De forma consideravelmente teremos plena consciência de que podemos praticar
livremente qualquer tipo de movimento seja ela atividades ou exercicio físico. Dentro dessas
pespectiva dentro das anlises do organograma podemos indentificar e relacionar práticas
desenvolvindas duantes nosso dia-dia e que são fundamentais para uma sáude de qualidade.
Considerando que qualquer tipo de exercicio principalmente o de auto nível tem que ser
acompanhado pelo um profissinal de saúde.
A pesquisa busca também a relevância dos bons hábitos alimentares, tanto no contexto
familiar quanto no contexto escolar, pois a crescente problematização segundo as pesquisas é
relevante em torno da obesidade infanto-juvenil, considerada também pelos maus hábitos
alimentares. A grande maioria das famílias não conseguem delinear práticas alimentares

desde os primeiros anos de vida da criança, permitindo que os mesmos sejam adeptos dos
maus costumes alimentares, que ocasionalmente proporcionam uma redução de atividades
físicas, contribuindo assim, para o aparecimento de outras doenças degenerativas da
obesidade, como: problema cardíacos, hipertensão, diabetes tipo 2, apneia, hipertrofia
ventricular, depressão, dentre outras já mencionados do decorrer da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora estejamos conscientes de que estamos passando por um momento de conflitos
referente a saúde humana, é perceptível que a ciência tenha mostrado um avanço muito
importante, com relação ao estado físico e mental dos seres humanos. Os avanços
tecnológicos também nos proporcionam essas vantagens para detectarmos doenças raras em
tempos e períodos importantes para a cura da mesma.
Ao termo essa visão, de como a Educação Física é importante para a formação motora,
cognitiva, psicológica, sócio e cultural do indivíduo, relacionamos essas práticas corporais
como meios de importância para uma vida melhor. Essas ações não podem ser encontradas
somente no contexto escola, mas também em espaços não formais, como: academias, clubes,
na rua com os amigos, dentre outros espaços que permita ao indivíduo movimentar-se, saindo
do seu estado de inatividade física cooperando para a diminuição do sedentarismo crônico,
considerado como uns dos fatores para o acesso a obesidade. Esses movimentos podem ser
proporcionais e prescritos considerados como exercício físicos, somente como atividades
físicas, ou seja, realização de movimentos no dia-dia.
Portanto, criar atitudes e bons hábitos a vida das crianças é o dever da sociedade, da
família da escola, desde que acha uma proporcionalidade de condutas reais e que permaneçam
consideradas em um único objetivo: o desenvolvimento vital das crianças. Essa junção de
responsabilidades proporcionará as crianças que as mesmas tenham um desenvolvimento
adequado propriamente considerável para a continuação da espécie humana.

PHYSICAL ACTIVITY AND FOOD HABITS IN SCHOOL: A
PERSPECTIVE FOR THE GROWTH OF CHILDHOOD-JUVENILE
OBESITYTITLE IN ENGLISH
ABSTRACT
The research titled as: "physical activity and eating habits at school: a perspective for the
decline of children's obesity," directs us to identify some possible solutions for a problem in
our society, obesity. Having the same objective, analyze how the practices developed by the
physical education and good eating habits can decrease the index of children's obesity, and
how these preventions can be worked within the school. The work is provided through two
aspects considered important as points of reflections: the school being regarded as an
environment conducive to awareness about obesity, presents possible aspects that can be
worked to reduce childhood obesity in school context? The interaction between the practices
of physical education and awareness of good eating habits can be considered as allies to
reduce obesity in the country? As a whole and within the statistically perspectives, reference
the same from articles, dissertations, magazines and trusted sites, which we proved that the
conscious targeting of school and bodily practices with eating habits, can be considered
important for reducing not only obesity, but other generativas diseases of the misuse of food
and physical inactivity. Allowing new generations to grow within the healthy aspects, and that
they have the conscience of a better life.
KEYWORDS: School; Obesity; Physical Education; Eating Habits.

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA ESCUELA:
UNA PERSPECTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA OBESIDAD
INFANTIL
RESUMEN
La investigación titulada: "Actividad física y hábitos alimentarios en el colegio: una
perspectiva para la disminución de la obesidad infantil", nos orienta a identificar algunas
posibles soluciones relacionadas con un problema constante de nuestra sociedad, la
obesidad. Con el mismo objetivo, analizar cómo las prácticas desarrolladas por la Educación
Física y los buenos hábitos alimentarios pueden disminuir el índice de obesidad infantil, y
cómo se pueden trabajar estas prevenciones dentro de la escuela. El trabajo se brinda a
través de dos aspectos considerados importantes como puntos de reflexión: la escuela, al ser
considerada como un entorno propicio para la sensibilización sobre la obesidad, ¿presenta
posibles aspectos que se puedan trabajar para reducir la obesidad infantil en el contexto
escolar? ¿Se puede considerar la interacción entre las prácticas de Educación Física y la
conciencia de los buenos hábitos alimentarios como aliados para la reducción de la obesidad
en el país? En su conjunto, y dentro de las perspectivas estadísticas, hacemos referencia a los
mismos a partir de artículos, disertaciones, revistas y sitios web confiables, lo que nos lleva a
demostrar que la dirección consciente de la escuela y la relación de las prácticas corporales
con los hábitos alimentarios pueden considerarse importantes para la reducción no solo de la

obesidad, sino de otras enfermedades generativas del mal uso de alimentos y la inactividad
física. De esta forma, permitir que las nuevas generaciones crezcan en aspectos saludables, y
que sean conscientes de una vida mejor.
PALABRAS-CLAVE: Colegio; Obesidad; Educación Física; Hábitos alimenticios.
REFERÊNCIAS
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). POF 2008 2009 - Antropometria e
estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. 2010.
MORRELL. Jean Carlos. Pensamentos pedagógicos e sistemas educacionais. Londrina:
Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.
NUNES, R. A. História da educação na antiguidade cristã: o pensamento educacional
dos mestres e escritores cristãos no fim do mundo antigo. São Paulo: EPU, 2003a.
RIBEIRO, Ítalo Gusmão. Educação Física na prevenção da obesidade infantil. Centro
Universitário de Brasília – UNICEUB. Faculdade de Ciências da Educação e Saúde – FACES
Brasília, 2014.
TERRES, N. G.; PINHEIRO, R. T.; HORTA, B. L.; PINHEIRO Karen, A. T.; HORTA
Lúcia, L. Prevalência e fatores associados ao sobrepeso e à obesidade em adolescentes.
Rev. Saúde Pública, 2006.

ATIVIDADE FÍSICA E SEDENTARISMO EM DOCENTES DE ENSINO
SUPERIOR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
João Flávio Almeida Abreu1,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
João Gabriel Souto de Oliveira2,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Vinícius Dias Rodrigues,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Renato Sobral Monteiro Júnior,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Moisés Vieira de Carvalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UNIMONTES)
Frederico Sander Mansur Machado3,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
RESUMO
Objetivo: Associar níveis de atividade física (AF) e sedentarismo com saúde e qualidade de
vida em docentes de IES durante a pandemia de COVID-19. Método: Uso de questionários
relativos ao nível de AF, sono, cronotipo, e saúde mental. Resultados: Entre os participantes,
64,58% apresentaram AF moderada/alta; e 31,25% sedentarismo. Conclusão: Durante a
pandemia, apesar dos bons níveis de atividade física e sedentarismo, esses fatores não foram
associados a indicadores de qualidade de vida e saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Saúde Mental; Sono.
INTRODUÇÃO
A prática de atividade física é uma importante estratégia de promoção de saúde. O
padrão de vida sedentário, bem como o tempo sentado, favorece o surgimento de doenças
crônicas não transmissíveis (LINDA, 2012). Nota-se que a maior parte da população não
pratica exercícios físicos, ou o fazem de maneira muito irregular (IBGE, 2017). Entretanto,
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estudos populacionais demonstram que, quanto maior o grau de instrução da população,
maiores os índices de atividade física (IBGE, 2017).
Em 2020, a pandemia de SARS-CoV-2, para além das muitas vidas perdidas, colocou
em pauta a questão da saúde mental, suscitando amplo esforço de pesquisa para combater a
emergência de transtornos de ansiedade e depressão (HUANG; ZHAO, 2020). As normas de
isolamento social também impactaram na atividade física, com fechamento de academias e
centros esportivos. O presente estudo investigou os níveis de atividade física e sedentarismo,
bem como sua associação com aspectos relacionados à saúde e qualidade de vida, em
docentes de ensino superior durante a pandemia de COVID-19.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo contou com a participação de 96 docentes com atuação em
Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de Minas Gerais. Esse estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer n. 4.036.797/2020.
Os participantes responderam a questões para caracterização individual, avaliação do
nível de atividade física e sedentarismo (Questionário Internacional de Atividade Física IPAQ), qualidade do sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - PSQI), matutinidade
e vespertinidade (Questionário de Matutinidade e Vespertinidade) e avaliação da saúde
mental (Inventário de Ansiedade Traço-Estado - IDATE; e Índice de Saúde Mental – 5 MHI-5). A participação foi condicionada à leitura e concordância expressa de um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os instrumentos utilizados foram adaptados para o
formato digital e online. A aplicação dos questionários ocorreu exclusivamente online, via
formulário (Google Forms). Os dados foram obtidos entre maio e junho do ano de 2020.
Após a coleta dos dados, estes foram inicialmente extraídos e analisados inicialmente
no formato de planilha do Microsoft Excel. Em seguida, foi feita análise dos dados
quantitativos e categóricos utilizando o software Statistical Packages for the Social Sciences
– SPSS, versão 26, da IBM, a fim de avaliar as associações entre variáveis de interesse,
valendo-se do teste de Qui-Quadrado de Pearson. As variáveis dependentes foram definidas
como “nível de atividade física” (dado pelo resultado do IPAQ) e “sedentarismo” (dado pela
média de horas sentado em um dia de semana, estabelecendo-se como corte o valor de 8
horas). O índice de significância adotado foi de p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra analisada foi composta por 96 docentes de IES com média de 46,61 ±9,47
anos de idade, sendo 36 homens e 60 mulheres. A maior parte dos participantes apresentava
nível moderado de atividade física (42,71%), sendo que 35,42% apresentavam nível baixo de
atividade física, e 21,88% nível alto de atividade física (Gráfico 1). A despeito dos níveis de
atividade física, 31,25% dos participantes apresentavam comportamento sedentário (tempo
sentado em dia de semana > 8h/dia) (Gráfico 2).
Apesar dos elevados níveis de atividade física nessa população (64,58% em nível
moderado/alto de atividade física) e dos baixos níveis de comportamento sedentário
(31,25%), não houve diferenças significativas entre os grupos de variáveis (Tabela 1 e 2),
exceto para a relação entre o tipo de instituição de ensino e o sedentarismo (p = 0,037). Além
disso, não houve associação entre atividade física e sedentarismo (p = 0,131), demonstrando
que as pessoas que não praticam atividade física não são necessariamente sedentários e viceversa.
Chama a atenção, na população estudada, a alta prevalência de atividade física
moderada ou alta. Em estudo realizado pelo IBGE, apenas 37,9% da população geral
praticava alguma atividade física (IBGE, 2017). No presente estudo, os níveis de atividade
(64,58%) superaram a média populacional. Ainda segundo o estudo realizado pelo IBGE, a
prática de exercício físico aumenta de acordo com o grau de escolaridade, atingindo 56,7%
entre pessoas com ensino superior completo, justificando os altos índices encontrados entre os
professores de ensino superior (IBGE, 2017).
Os índices de sedentarismo foram maiores entre os docentes de instituições privadas
(53,3%), quando comparados aos de instituições estaduais (32,2%) ou federais (13,6%). Uma
possível causa desses números foi o início rápido de atividades de Ensino à Distância (EAD)
em IES privadas. Desta forma, as universidades particulares aderiram prontamente ao ensino
remoto, necessitando trabalhar por mais horas sentados, ao passo que, nas instituições
públicas, esse processo ocorreu de forma mais lenta, sendo o presente estudo realizado
durante esse período de transição.
Finalmente, estudos epidemiológicos com maior amostragem populacional, ou com
abordagem longitudinal durante e após a pandemia podem demonstrar potenciais causas ou
efeitos dos dados demonstrados por este estudo. De fato, análises comparativas de amostras

durante e após a pandemia permitirão evidenciar diretamente a influência da pandemia sobre
a atividade física e o sedentarismo.
Gráfico 1: Frequência (em número de docentes) dos níveis de atividade física. Amostra de 96 docentes
de Ensino Superior

Gráfico 2: Frequência de comportamento sedentário. Amostra de 96 docentes de Ensino Superior

Tabela 1: Análise bivariada do Nível de Atividade Física. Amostra de 96 docentes de Ensino Superior.
Nível de Atividade Física
Baixo
n (%)

n (%)

Moderado
n (%)

60 (67,5)
36 (22,5)

24 (40,0)
10 (27,8)

25 (41,7)
16 (44,4)

11 (18,3)
10 (27,8)

61 (63,5)
35 (36,5)

22 (36,1)
12 (34,3)

26 (42,6)
15 (42,9)

13 (21,3)
8 (22,9)

84 (87,5)
8 (8,3)
4 (4,2)

17 (20,2)
2 (25,0)
0 (0,0)

32 (38,1)
3 (37,5)
3 (75,0)

35 (41,7)
3 (37,5)
1 (25,0)

62 (64,6)
11 (11,5)
21 (21,9)
2 (2,1)

18 (29,0)
5 (45,5)
10 (47,6)
1 (50,0)

32 (51,6)
2 (18,2)
6 (28,6)
1 (50,0)

12 (19,4)
4 (36,4)
5 (23,8)
0 (0,0)

12 (12,5)
74 (77,1)
10 (10,4)

5 (41,7)
25 (33,8)
4 (40,0)

3 (25,0)
34 (45,9)
4 (40,0)

4 (33,3)
15 (20,3)
2 (20,0)

59 (61,5)
22 (22,9)
15 (15,6)

25 (42,4)
5 (22,7)
4 (26,7)

23 (39,0)
12 (54,5)
6 (40,0)

11 (18,6)
5 (22,7)
5 (33,3)

VARIÁVEIS
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
Até 50 anos
Acima de 50 anos
Isolamento social
Estou em isolamento
Não estou em isolamento
Já estive
Estado Civil
Casado/União estável
Divorciado/Separado
Solteiro
Viúvo
Quantidade de pessoas/casa
Sozinho
2a4
Mais de 4
Tipo de Instituição
Estadual
Federal
Particular

Alto
n (%)

p-valor
0,385
0,978
0,420

0,282

0,708

0,372

Categoria de Trabalho
Ensino
Outras
Ambas
Comorbidades
Não
Uma
Mais de uma
Uso de Medicamentos
Não
Sim
IMC
Normal
Sobrepeso
Obesidade
Sedentarismo
Sim
Não
Ansiedade-Estado
Baixo Risco
Médio Risco
Alto Risco
Ansiedade-Traço
Baixo Risco
Médio Risco
Alto Risco
MHI-5
Normal
Moderado
Grave
Qualidade do Sono
Ruim
Boa
Cronotipo
Matutino
Neutro
Vespertino

27 (28,1)
39 (40,6)
30 (31,3)

6 (22,2)
15 (38,5)
13 (43,3)

14 (51,9)
15 (38,5)
12 (40,0)

7 (25,9)
9 (23,1)
5 (16,7)

52 (54,2)
29 (30,2)
15 (15,6)

17 (32,7)
13 (44,8)
4 (26,7)

25 (48,1)
8 (27,6)
8 (53,3)

10 (19,2)
8 (27,6)
3 (20,0)

44 (45,8)
52 (54,2)

15 (34,1)
19 (36,5)

17 (38,6)
24 (46,2)

12 (27,3)
9 (17,3)

51 (53,1)
31 (32,3)
14 (14,6)

18 (35,3)
10 (32,3)
6 (42,9)

20 (39,2)
15 (48,4)
6 (42,9)

13 (25,5)
6 (19,4)
2 (14,3)

30 (31,3)
66 (68,8)

15 (50,0)
19 (28,8)

10 (33,3)
31 (47,0)

5 (16,7)
16 (24,2)

46 (47,9)
42 (43,8)
8 (8,3)

14 (30,4)
14 (33,3)
6 (75,0)

23 (50,0)
17 (40,5)
1 (12,5)

9 (19,6)
11 (26,2)
1 (12,5)

44 (45,8)
46 (47,9)
6 (6,3)

15 (34,1)
16 (34,8)
3 (50,0)

19 (43,2)
20 (43,5)
2 (33,3)

10 (32,7)
10 (21,7)
1 (16,7)

56 (59,5)
16 (33,1)
24 (7,4)

19 (33,9)
5 (31,3)
10 (41,7)

28 (50,0)
6 (37,5)
7 (29,2)

9 (16,1)
5 (31,3)
7 (29,2)

48 (50,0)
48 (50,0)

19 (39,6)
15 (31,3)

19 (39,6)
22 (45,8)

10 (20,8)
11 (22,9)

51 (53,1)
31 (32,3)
14 (14,6)

15 (29,4)
14 (45,2)
5 (35,7)

24 (47,1)
12 (38,7)
5 (35,7)

12 (23,5)
5 (16,1)
4 (28,6)

0,508

0,395

0,487
0,836

0,131
0,134

0,962

0,367

0,692
0,614

Tabela 2: Análise bivariada do Sedentarismo. Amostra de 96 docentes de Ensino Superior.
VARIÁVEIS
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
Até 50 anos
Acima de 50 anos
Isolamento social

n (%)

Sedentarismo
Sim
Não
n (%)
n (%)

60 (67,5)
36 (22,5)

16 (26,7)
14 (38,9)

44 (73,3)
22 (61,1)

61 (63,5)
35 (36,5)

19 (31,1)
11 (31,4)

42 (68,9)
24 (68,6)

p-valor
0,258
0,977
0,480

Estou em isolamento
Não estou em isolamento
Já estive
Estado Civil
Casado/União estável
Divorciado/Separado
Solteiro
Viúvo
Quantidade de pessoas/casa
Sozinho
2a4
Mais de 4
Tipo de Instituição
Estadual
Federal
Particular
Categoria de Trabalho
Ensino
Outras
Ambas
Comorbidades
Não
Uma
Mais de uma
Uso de Medicamentos
Não
Sim
IMC
Normal
Sobrepeso
Obesidade
Nível de Atividade Física
Baixo
Médio
Alto
Ansiedade-Estado
Baixo Risco
Médio Risco
Alto Risco
Ansiedade-Traço
Baixo Risco
Médio Risco
Alto Risco
MHI-5
Normal
Moderado
Grave
Qualidade do Sono
Ruim
Boa
Cronotipo

84 (87,5)
8 (8,3)
4 (4,2)

25 (29,8)
4 (50,0)
1 (25,0)

59 (70,2)
4 (50,0)
3 (75,0)

62 (64,6)
11 (11,5)
21 (21,9)
2 (2,1)

19 (30,6)
4 (36,4)
6 (28,6)
1 (50,0)

43 (69,4)
7 (63,6)
15 (71,4)
1 (50,0)

12 (12,5)
74 (77,1)
10 (10,4)

4 (33,3)
53 (71,6)
5 (50,0)

8 (66,7)
21 (28,4)
5 (50,0)

59 (61,5)
22 (22,9)
15 (15,6)

19 (32,2)
3 (13,6)
8 (53,3)

40 (67,8)
19 (86,4)
7 (46,7)

27 (28,1)
39 (40,6)
30 (31,3)

9 (33,3)
13 (33,3)
8 (26,7)

18 (66,7)
26 (66,7)
22 (73,3)

52 (54,2)
29 (30,2)
15 (15,6)

14 (26,9)
11 (37,9)
5 (33,3)

38 (73,1)
18 (62,1)
10 (66,7)

44 (45,8)
52 (54,2)

14 (31,8)
16 (30,8)

30 (68,2)
36 (69,2)

51 (53,1)
31 (32,3)
14 (14,6)

18 (35,3)
8 (25,8)
4 (28,6)

33 (64,7)
23 (74,2)
10 (71,4)

34 (35,4)
41 (42,7)
21 (21,9)

15 (44,1)
10 (34,4)
5 (23,8)

19 (55,9)
31 (75,6)
16 (76,2)

46 (47,9)
42 (43,8)
8 (8,3)

16 (34,8)
12 (28,6)
6 (75,0)

30 (65,2)
30 (71,4)
2 (25,0)

44 (45,8)
46 (47,9)
6 (6,3)

16 (36,4)
12 (26,1)
2 (33,3)

28 (63,6)
34 (73,9)
4 (66,7)

56 (59,5)
16 (33,1)
24 (7,4)

15 (26,8)
6 (37,5)
9 (37,5)

41 (73,2)
10 (62,5)
15 (62,5)

48 (50,0)
48 (50,0)

18 (37,5)
12 (25,0)

30 (62,5)
36 (75,0)

0,910

0,378

*0,037

0,808

0,581

0,912
0,650

0,131

0,758

0,572

0,536

0,186
0,970

Matutino
Neutro
Vespertino

51 (53,1)
31 (32,3)
14 (14,6)

35 (68,6)
21 (67,7)
10 (71,4)

16 (31,4)
10 (32,3)
4 (28,6)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo, conclui-se que os níveis de atividade física na população de
professores de ensino superior estudada estavam acima da média esperada para a população e
mesmo acima da média esperada para docentes em geral. Além disso, a frequência de
comportamento sedentário estava abaixo da média esperada. Apesar disso, não foram
detectados fatores que influenciassem a atividade física ou o sedentarismo nessa amostra.
Esses resultados fazem-se essenciais para o reforço de medidas e programas de prática de
atividade física.

PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARISM IN UNIVERSITY
PROFESSORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
Objective: To associate physical activity (PA) level and sedentarism with health and life
quality in university teachers during COVID-19 pandemic. Method: Use of questionnaires for
PA level, sleep, chronotype and mental health. Results: Among the participants, 64.58% had
moderate/high PA level; and 31.25% sedentarism. Conclusion: During the pandemic, despite
the good physical activity and sedentary behavior levels, these factors were not associated
with indicators of health and quality of life.
KEYWORDS: Quality of life; Mental Health; Sleep;

ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN PROFESORES DE
ENSINO SUPERIOR DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
RESUMEN
Objetivo: Asociar el nivel de actividad física (AF) y sedentarismo con la salud y la calidad de
vida en docentes de IES durante la pandemia de COVID-19. Método: Uso de cuestionarios
relacionados con AF, sueño, cronotipo y salud mental. Resultados: Entre los participantes,
64,58% presentaban AF moderada/alta; y 31,25% sedentarismo. Conclusión: Durante la
pandemia, a pesar de los buenos niveles de AF y sedentarismo, esos factores no fueron
asociados a indicadores de calidad de vida y salud.
PALABRAS CLAVES: Calidad de vida; Salud Mental; Sueño;
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RESUMO
A atividade física (AF) tem sido associada à prevenção de doenças. Entretanto, é importante
questionar se qualquer AF, incluindo as atividades domésticas, promoveria tais
consequências. O presente trabalho, através de uma revisão sistemática, objetivou verificar
se a prática de AF doméstica contribui para a redução de doenças crônico-degenerativas.
Foram selecionados 12 artigos e verificou-se que a prática de AF doméstica não oferece
proteção e, ao contrário, pode expor ao maior risco.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico; Atividade doméstica; Saúde.
INTRODUÇÃO
A prática regular de exercícios físicos tem sido associada com a redução da ocorrência
de inúmeras doenças ou agravos à saúde (WARBURTON et al., 2017). Desse modo, alguns
autores têm considerado que a prática insuficiente de atividades físicas é um problema atual
de saúde pública (TROST et al., 2014). E, ainda que não haja consenso, tem sido
recomendado que as pessoas realizem, no mínimo, 150 minutos de atividades físicas de
intensidade moderada e/ou vigorosa por semana (WARBURTON et al., 2017) ou gastem uma
determinada quantidade de energia equivalente a 1000 kcal por semana (LEE et al., 2001).
Dentro dessa perspectiva, todas e quaisquer atividades físicas demandariam o aumento
do gasto energético e, como consequência, poderiam resultar em redução da mortalidade
1
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(STAMATAKIS et al., 2009). Contudo, alguns pesquisadores questionam se, por exemplo, a
atividade física doméstica seria um importante componente associado à prevenção de doenças
(MURPHY et al., 2013).
Considerando, portanto, que é preciso compreender mais profundamente a
complexidade da concretização dessa prática, objetivou-se verificar se a prática de atividades
físicas domésticas contribui para a redução de doenças crônico-degenerativas.
MÉTODOS
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
A estratégia de pesquisa foi definida a partir da seguinte questão norteadora: “A
prática de atividades físicas domésticas contribui para redução de doenças crônicodegenerativas?” e proposta pelos elementos do PICO (Population; Intervention; Comparison;
Outcomes).
População: adultos ou idosos;
Intervenção: atividades físicas domésticas;
Comparação: ausência de atividades físicas ou outras atividades físicas.
Resultados (Outcomes): redução de doenças crônico-degenerativas.
Foram elegíveis todos os estudos observacionais que buscaram identificar os efeitos
da prática de atividades físicas domésticas sobre as doenças crônico-degenerativas.
Publicações como: cartas ao editor, editoriais, revisões de literatura, meta-análises, pontos de
vista e relatos de casos foram excluídos.
FONTES E ESTRATÉGIAS DE BUSCA
A busca eletrônica dos estudos foi desenvolvida nas seguintes bases: Medline/
Pubmed; Scopus; Web of Science e Portal Regional da BVS, com estratégias de busca
independentes.
As referências dos artigos elegíveis também foram consultadas para seleção de algum
estudo de interesse. Além disso, outros artigos já conhecidos pelos autores foram
incorporados.

RESULTADOS
SELEÇÃO DOS ESTUDOS
A busca inicial conduziu a 3.778 artigos. Após as diferentes etapas, foram
selecionados 12 artigos.
SÍNTESE DOS RESULTADOS
Entre todos os artigos selecionados, quatro (33,33%) apontaram que as atividades
físicas domésticas contribuem para reduzir os problemas de saúde, enquanto cinco (41,66%)
demonstram que as atividades físicas domésticas podem prejudicar a saúde. Dois (16,66%)
estudos não encontraram associação e um (8,33%) encontrou associação em “U”. Todos os
estudos são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1. Resultados e amostra dos estudos selecionados
Referências

Lawlor et al. (2002)
Stamatakis et al. (2007)
Monda et al. (2008)

Stamatakis et al. (2009)
Moayyeri et al. (2010)
Murphy et al. (2013)
Wen et al. (2013)
Yu et al. (2013)

Landstedt et al. (2016)
Huerta et al. (2016)
Lee et al. (2017)
Adjei et al. (2018)

Amostra
Homens: –
Mulheres: 2.341
Homens: 6.602
Mulheres: 8.234
Homens: 4.708
Mulheres: 4.697
Homens: 6.102
Mulheres: 7.624
Homens: 6.514
Mulheres: 8.389
Homens: 1.964
Mulheres: 2.672
Homens: 11.379
Mulheres: 14.122
Homens: 1.417
Mulheres: 1.450
Homens: 300
Mulheres: 328
Homens: 14.431
Mulheres: 3.048
Homens: –
Mulheres: 253
Homens: 5.333
Mulheres: 0.907

Resultado
Não foi encontrada associação
Não foi encontrada associação
Associação inversa com o sobrepeso/
obesidade
Associação inversa com o risco de mortalidade
por todas as causas
Associação em forma de U entre as atividades
domésticas e o risco de fratura
Associação positiva com o sobrepeso/
obesidade
Associação inversa com a “saúde”
Associação inversa das atividades físicas
pesadas com o risco de mortalidade, entre
homens, mas não entre as mulheres.
Associação inversa com a saúde mental
Associação positiva com a “saúde”
Associação inversa com a percepção de
felicidade
Para mulheres mais velhas, há associação
inversa com a “saúde”

DISCUSSÃO
Em que pese a prática regular de exercícios físicos seja associada com a redução da
ocorrência de inúmeras doenças ou agravos à saúde (WARBURTON et al., 2017) e que
alguns pesquisadores considerem a possibilidade de as atividades físicas domésticas
contribuírem para a melhoria da saúde, o presente estudo verificou que a maioria dos estudos
não apontam nessa direção. Observa-se, portanto, que tal prática não oferece proteção e, ao
contrário, pode expor a maior risco.
Por outro lado, é de conhecimento que a prática de atividades físicas domésticas ou as
“tarefas domésticas” têm sido, ainda hoje, social e culturalmente, impostas às mulheres
(HUERTA, 2016; THURSTON, 2011).
Assim, é possível compreender que essa atividade, muitas vezes atribuída como uma
segunda jornada de trabalho, pode repercutir negativamente na saúde das mulheres. A divisão
sexual do trabalho doméstico significa que as mulheres estão particularmente expostas a uma
carga de trabalho pesada. A responsabilidade das mulheres e o desempenho das tarefas
domésticas aumentam o risco para diferentes problemas de saúde e deve ser considerado uma
fonte importante de prejuízo à saúde mental (LANDSTEDT et al., 2016).
Cabe destacar que a ideia de imputar as tarefas domésticas à condição feminina é
histórica e se inicia desde a infância. Algumas pesquisas no Brasil têm apontado que crianças
e adolescentes do sexo feminino têm assumido maior envolvimento com tais tarefas
(PALMA, 2017), muito provavelmente reforçando a ideia do papel da mulher em relação aos
trabalhos da casa.
Não parece à toa, portanto, que da amostra total dos doze estudos, 58% (n= 94.965) se
constituiu de mulheres, enquanto 42% (n= 68.750) eram homens. Entendemos que a escolha
do maior número de mulheres, a nosso ver, está em consonância com a ideia de que esse tipo
de atividade física é característico de uma cultura machista que o designa ao sexo feminino. A
título de comparação, verificamos que tal distribuição não ocorre com os estudos com a
atividade física ocupacional. Por exemplo, Coenen et al. (2018), em revisão de literatura para
verificar a associação entre a atividade física ocupacional e a mortalidade, verificaram que
quinze estudos examinaram ambos os sexos, dez foram limitados a homens e um estudo
somente a mulheres.

HOUSEWORK AND CHRONIC DEGENERATIVE DISEASES:
PROTECTION OR RISK AND DISCRIMINATION? A SYSTEMATIC
REVIEW
ABSTRACT
Physical activity (PA) has been associated with disease prevention. However, it’s important to
question if any PA, including housework, will promote the same consequences. This study,
through a systematic review, aimed to examine if the practice of domestic PA contributes to the
reduction of chronic-degenerative diseases. Twelve studies were selected and it was found that
the practice of housework does not offer protection and, on the contrary, may increase the risk
of negative consequences.
KEYWORDS: Housework; chronic diseases; physical activity;

ACTIVIDADES FÍSICAS DOMÉSTICAS Y ENFERMEDADES
CRÓNICO-DEGENERATIVAS: PROTECCIÓN O RIESGO Y
DISCRIMINACIÓN? UNA REVISION SISTEMÁTICA
RESUMEN
La actividad física (AF) se ha asociado a la prevención de enfermedades. Sin embargo, es
importante cuestionar si las actividades domesticas provocan tales consecuencias. Este
trabajo, a través de una revision sistemática, objetivó verificar si la práctica de actividades
domésticas (PAD) contribuye para la reducción de enfermedades crónico-degenerativas.
Fueron selecionados 12 artículos y se ha confirmado que la PAD no oferece protección y, al
contrário, puede exponer a mayor riesgo.
PALABRAS CLAVES: Actividad física; actividad domestica; enfermedades crónicosdegenerativas;
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RESUMO
Este trabalho tem objetivo de avaliar condições de vida dos universitários do estado de
Goiás. A metodologia segue abordagem quantitativa em um estudo transversal analítico,
assim a coleta dos dados aconteceu de forma remota utilizando um questionário feito pelos
autores e questionários geral em saúde com 12 perguntas voltado para autoestima,
autoeficácia e depressão. Concluímos que a pandemia da SARS-CoV-2 gerou diversos
prejuízos para saúde. Dessa forma, pandemia e falta de exercícios de físico de forma regular
gerou também agravos para saúde mental dos universitários.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Universitários; Depressão.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar possíveis prejuízos da qualidade de vida (QV)
de universitários do estado de Goiás. Assim, A síndrome respiratória aguda grave do
coronavírus 2 (SARS-CoV-2, do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome-coronavirus-2)
surgiu na China no ano de 2019 na cidade de Whuan (BARBOSA et al, 2020). Esse vírus
trouxe agravos para saúde e gerou uma pandemia mundial (XU et al, 2020). Estudos recentes
indicam que a transmissão é fácil e rápida, e ocorre por meio de gotículas de saliva, secreção
respiratória e aerossóis expirados por indivíduos infectados (BARBOSA et al, 2020). A
maioria dos casos de infecção de SARS-CoV-2 apresentaram alterações fisiológicas e
psicológicas agressivas no corpo humano (AHMAD; RATHORE, 2020).
Dessa forma, existe diversos estudos mostrando que pandemia SARS-CoV-2
apresentou baixo índice qualidade de vida na população de adultos devido ao o isolamento
1
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social, assim gerando agravos por conta de estresse e tensões sobre a doença e a falta de
interação social (RAIOL 2020). No Brasil evidenciou que a qualidade de vida está sendo
afetada negativamente durante a pandemia, gerando baixos índices de qualidades de vida
(ALVARENGA et al, 2020). Alvarenga et al (2020), afirmaram que durante o isolamento
social teve uma diminuição da interação social e de exercício físico, tais situações
correlacionou com baixos índices de qualidade de vida na população adulta brasileira, com
isso, mais um agravo da pandemia.
Há grande relevância compreender melhor a qualidade de vida de universitários.
(CASTRO; FRACOLLI, 2013). Oliveira et al. (2014), chama atenção para a necessidade de
estudos com a população de universitários sobre qualidade de vida e problemas psicológicos.
Assim, Castro; Fracolli, (2013) mostra que, a literatura precisa aprofundar as discussões, uma
necessidade de fazer avaliações constantes e busca meios de políticas públicas para
intervenção.
Diante da relação significativa entre qualidade de vida e saúde dos universitários,
precisamos estimular reflexões e mudanças comportamentais dos estudantes para uma
promoção da saúde e melhora na qualidade de vida (SOARES; PEREIRA; CANAVARRO,
2014; OLIVEIRA et al, 2014). Nesse sentindo o objetivo dessa pesquisa foi de avaliar a
qualidade de vida de universitários durante a pandemia de SARS-CoV-2 por meio do
questionário geral de saúde (QGS-12) feito de forma remota.
Esse estudo foi realizado com 103 universitários do estado de Goiás, sendo 58
(56,32%) de estudantes do gênero feminino e 45 (43,68%) do gênero masculino com idade
média 27,19 anos.
Sobre os dados demográficos do presente estudo, destaca-se que a maior parte da
amostra, 97,08% responderam “NÃO” para tabagismo e 2,91% responderam “SIM” para
tabagismo. Assim, Scapim (2021) apresentou um estudo realizado com estudantes do curso de
Medicina apresentou baixa prevalência no tabagismo sendo de 4,8%. Já pesquisa feita com
estudantes do curso de Educação Física mostrou que número superior de fumantes (12,15%)
(FLÔR et al, 2020).
Sobre a prática do exercício físico, 22,33% da amostra responderam que “NÃO” pratica
de exercício físico e 26,21% praticam de 1 a 2 vezes por semana. Yamada; Polis (2020)
recomenda-se 60 minutos de atividade física durante isolamento social para melhora e
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atividade física moderada de 150 a 300 minutos ou de 75 a 150 minutos de
atividade física intensa.
A redução da atividade física esteve relacionada com qualidade de vida durante a
pandemia do COVID-19 (PUCCINELLI et al, 2021). Assim, Puccinelli et al (2021),
apresentou associação significativa da inatividade física com a saúde mental, os maiores
sintomas apresentado foram depressão e ansiedade.
Os resultados referentes ao Questionário Geral de Saúde simplificado (QGS-12), a
autoestima, com relação a questão de “se sentir útil” 24,26% responderam que sim, e 32,02%
dos pesquisados relataram “se sentir uma pessoa sem valor”. Curiosamente, sobre ter “perdido
a confiança em ti mesmo” 34,94% dos estudantes corroboram que não sente confiança.
Assim, sobre a questão sobre esta “sentido feliz” apenas 26,21% afirmam que estão felizes.
Estudos mostraram correlação de índices baixos de autoestima com comportamento
suicida e baixo desempenho nas atividades acadêmicas de estudantes universitários.
(RIBEIRO et al, 2020). Assim, autoestima afetam o desempenho social e a forma de interação
com a sociedade (RAIOL, 2020). Assim, pesquisa feita com estudantes do curso de
Enfermagem apresentou 63,4% resultado médios de autoestima e 19,6% apresentou níveis
baixos de autoestima (FUREGATO; SANTOS; SILVA, 2010).
Sobre a autoeficácia, com relação a “conseguido concentrar no que faz?” apenas
51,45% informaram que sim e 23,30% “menos que o de costume”. Sendo assim, 74,75% dos
estudantes pesquisados existe uma queda na concentração. Estudo feito por Oliveira (2020),
apresentou que 22,05% das amostras apresentam concentração muito pouco e 46,36% das
amostras apresentou menos concentração, apresentando resultados semelhantes ao encontrado
no presente estudo.
Esse momento pandêmico influenciou nos níveis de concentração nos universitários
por utilização meio digitais, assim o ambiente influenciou bastante na concentração dos
acadêmicos (OLIVEIRA, 2020). Dessa forma, as aulas assíncronas e síncronas, o trabalho em
casa (home Office) e as atividades domesticas acumularam nesse momento dos alunos
(RIBEIRO et al, 2020).
Assim, resultados relacionados a preditores de depressão, os resultados demostraram
que 30,09% dos indivíduos estão perdendo sono por preocupações “Mais o que de costume” e

25,24% “Muito mais que o de costume”, 55,33% com perda do sono e preocupações.
Também, sobre se sentir sob pressão os resultados apresenta valor considerável 63,09%,
sendo 30,09% “Mais o que de costume” e 33% “Muito mais que o de costume”.
Segundo estudo de Dominski; Brandt (2020), o sono houve declínio durante a
pandemia e agravos na qualidade do sono, de forma que a pandemia impactou de forma
negativa a qualidade de vida dos estudantes.
Outra informação que podemos observar é que os indivíduos na pergunta “Você tem
sentido infeliz e deprimido?” 25,24% estão “Mais o que de costume” e 20,38% estão “Muito
mais que o de costume”. Assim, teve um aumento de 45,62% dos indivíduos na percepção de
“infeliz e deprimido”.
A pandemia do COVID-19 impactou de forma negativa a saúde das pessoas, assim o
medo do acometimento foi capaz de aumentar níveis de ansiedade e depressão em indivíduos
saudáveis e assim foi correlacionado com preocupação com contato humano, preocupação
com os familiares e menor concentração nos estudos (ORNELL et al, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia trouxe agravos a saúde geral dos estudantes universitários. Houve uma
prevalência negativa nos estudantes universitários, apresentado resultados alarmantes.
De modo geral, a população tem praticado pouco exercícios físicos. Entretanto, o
consumo de tabagismo e bebidas alcoólicas foram baixos. A pratica do exercício físico é um
meio não farmacológico para a promoção da saúde e é recomendado por diversos órgão de
saúde. Mesmo assim, mais da metade dos universitários não estão realizando a quantidade de
tempo recomendada pela organização mundial da saúde. Com isso, uma intervenção ou um
projeto de extensão com universitários pela faculdade seria uma alternativa para combater
esses aspectos da saúde mental dos universitários.
A prática esportiva regular também pode melhora a autoeficácia, tomada de decisão e
concentração e qualidade do sono. É importante incentivar ações voltado para saúde para
mudança no estilo de vida na população universitária e intervenções para melhora da
qualidade da saúde dos universitários.

Assim, através desse estudo pude adquiri um aprendizado para pesquisa científica, onde
tive a oportunidade em apreender sobre teorias, métodos e protocolos da Educação Física
voltada para promoção e cuidados com a saúde.

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY
STUDENTS DURING THE SARS-COV-2 PANDEMIC
ABSTRACT
This study aims to assess the living conditions of university students in the state of Goiás. The
methodology follows a quantitative approach in an analytical cross-sectional study, so data
collection took place remotely using a questionnaire made by the authors and general health
questionnaires with 12 questions focused on self-esteem, self-efficacy and depression. We
conclude that the SARS-CoV-2 pandemic caused several damages to health. Thus, the
pandemic and lack of regular physical exercise also caused problems for the mental health of
university students.
KEYWORDS: Quality of Life; College students; Depression.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo evaluar las condiciones de vida de los estudiantes
universitarios del estado de Goiás. La metodología sigue un enfoque cuantitativo en un
estudio analítico transversal, por lo que la recolección de datos se realizó de forma remota
mediante un cuestionario elaborado por los autores y cuestionarios de salud general con 12
preguntas centradas en la autoestima, la autoeficacia y la depresión. Concluimos que la
pandemia del SARS-CoV-2 causó varios daños a la salud. Así, la pandemia y la falta de
ejercicio físico regular también causaron problemas para la salud mental de los estudiantes
universitarios.
PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Estudiantes universitarios; Depresión.
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RESUMO
Este estudo identificou questionários validados para a população brasileira com dor lombar.
Trata-se de uma revisão integrativa. Seis instrumentos foram identificados: Questionário de
Incapacidade Roland-Morris (QIRM), Oswestry Disability Index (ODI), Quebec Back Pain
Disability Scale (QDS), Questionário Bournemouth (QB), Start Back Screening Tool (SBST) e
Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ).
Identificamos e descrevemos seis questionários adaptados para a versão em português do
Brasil em pacientes com dor lombar, contudo, ainda é necessário avaliar a qualidade
metodológica dessas adaptações.
PALAVRAS-CHAVE: Coluna Vertebral; Dor Crônica; Dor Lombar; Medição da Dor.
INTRODUÇÃO
A dor lombar crônica é uma disfunção musculoesquelética com grande repercussão na
população adulta em todo o mundo (ABBAFATI et al., 2020). Na investigação clínica dessa
doença alguns profissionais solicitam diferentes exames para realizar diagnósticos por
imagem, todavia, mesmo que a sensibilidade das imagens seccionais seja adequada, a sua
especificidade é baixa para os contextos de dor lombar crônica, pois na maioria dos casos
trata-se de uma dor não específica – ou seja, nenhuma doença subjacente pode ser identificada
(SCHILTENWOLF; SCHWARZE, 2020).
Contudo, vale ressaltar que exames por imagens são úteis para os casos nos quais as
descobertas clínicas (por meio de instrumentos e exame físico) sugerem uma doença
subjacente e grave na coluna vertebral. Nos outros casos, eles podem apenas reforçar a crença
em falsos diagnósticos por imagens que não explicam a origem da dor (BODEN et al., 1990a,
1
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1990b). Assim, cada vez mais, a investigação clínica da dor lombar cônica utiliza
questionários – considerados instrumentos capazes de avaliar a dor, fatores biopsicossociais e
incapacidade percebida, isto é, por meio do autorrelato do paciente.
Assim, este estudo objetiva identificar e descrever questionários adaptados para a
versão em português do Brasil em pacientes com dor lombar. A relevância desse estudo
consiste em facilitar a identificação dos questionários, pois irá sumarizar os adaptados para a
população brasileiro com dor lombar crônica.
MÉTODOS
Uma revisão integrativa conduzida entre maio e julho de 2021. Buscamos estudos na
MEDLINE, Cochrane Library (Systematic Reviews), LILACS, IBECS, PsychINFO e
CUMED. Utilizamos os operadores booleanos (AND, OR) e descritores controlados do
Medical Subject Headings (MeSH, 2021) – “Spine”, “Low Back Pain”, “Surveys and
Questionnaires” e não-controlados “Brazilian-Portuguese”, “Brazilian population” – para
identificar os estudos que validaram instrumentos para avaliar a dor lombar crônica na
população brasileira. Para evitar viés de publicação não utilizamos restrição de idioma.
Critérios de inclusão: estudos que descreveram resultados de um instrumento
preditivo, em participantes brasileiros, idade ≥ 18 anos e diagnóstico de dor lombar crônica (≥
3 meses). Critérios de exclusão: estudos envolvendo patologias específicas capazes de
contribuir para a dor lombar (como câncer, fibromialgia, doença neurodegenerativa, cirurgia
lombar anterior). Os critérios para elegibilidade foram baseados de acordo com os critérios
usados na maioria dos estudos que examinam as propriedades psicométricas e capacidade
preditiva dos instrumentos que foram desenvolvidos até à data.
RESULTADOS
Com base nas estratégias de busca em diferentes bases de dados, e com descritores
controlados (Tabela 1), recrutamos 65 estudos para avaliação inicial; após isso, excluímos a
maior parte dos artigos com base no título, resumo e texto propriamente dito.

Tabela 1. Descritores controlados e estratégias de pesquisa (n = 65).
PsychINFO (n = 38)
MEDLINE (n = 12)

(Low Back Pain) AND (Surveys and Questionnaires)
Spine AND “Low Back Pain” AND “Surveys and
Questionnaires” AND "Brazilian-Portuguese" OR "Brazilian
population" OR Brazilians
LILACS (n = 8)
Spine AND “Low Back Pain” AND “Surveys and
Questionnaires” AND "Brazilian-Portuguese" OR "Brazilian
population" OR Brazilians
Cochrane (n = 4)
Spine AND “Low Back Pain” AND “Surveys and
Questionnaires” AND "Brazilian-Portuguese" OR "Brazilian
population" OR Brazilians
IBECS (n = 2)
Spine AND “Low Back Pain” AND “Surveys and
Questionnaires” AND "Brazilian-Portuguese" OR "Brazilian
population" OR Brazilians
CUMED (n = 1)
Spine AND “Low Back Pain” AND “Surveys and
Questionnaires” AND "Brazilian-Portuguese" OR "Brazilian
population" OR Brazilians
MeSH: Medical Subject Headings 2021; PsychINFO: American Psychological Association and
PsycNET; MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; LILACS:
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; IBESC: Índice Bibliográfico Español
en Ciencias de la Salud; CUMED: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas Cuba.

Com base nos critérios estabelecidos identificamos 6 instrumentos adaptados para
brasileiros com dor lombar (Tabela 2): Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ);
Oswestry Disability Index (ODI); Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS); STarT Back
Screening Tool (SBST); Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation
Questionnaire (JOABPEQ); e Bournemouth Questionnaire (BQ).
Tabela 2. Instrumentos adaptados para brasileiros com dor lombar.

Autor
Instrumento
Nusbaum et al. (2001)
RMDQ
Vigatto et al. (2007)
ODI
Rodrigues et al. (2009)
QBPDS
Pilz et al. (2014)
SBST
Poletto et al. (2017)
JOABPEQ
Kamonseki et al. (2019)
BQ
RMDQ: Roland-Morris Disability Questionnaire; ODI: Oswestry Disability Index; QBPDS: Quebec
Back Pain Disability Scale; SBST: STarT Back Screening Tool; JOABPEQ: Japanese Orthopaedic
Association Back Pain Evaluation Questionnaire; BQ: Bournemouth Questionnaire.

DISCUSSÃO
O Roland-Morris Disability Questionnaire, adaptado e validado para a população
brasileira por Nusbaum et al. (2001), mensura a incapacidade em indivíduos com dor lombar.

É composto por 24 itens que descrevem situações vivenciadas por pessoas com dor lombar e
sua pontuação varia de 0 a 24 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a incapacidade.
O Oswestry Disability Index, adaptado e validado para a população brasileira por
Vigatto et al. (2007), avalia a incapacidade funcional apresentada pelos pacientes. Este
questionário contém 10 questões sobre as atividades da vida diária capazes de mostrar o
impacto gerado pela dor/incapacidade ao executar cada uma dessas atividades. Os resultados
variam de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, maior a incapacidade.
O Quebec Back Pain Disability Scale, adaptado e validado para a população brasileira
por Rodrigues et al. (2009), é composto por 20 itens que examinam 6 domínios de atividades
consideradas relevantes para a dor lombar, como dormir, sentar/levantar, caminhar, se mover,
inclinar, agachar e levantar objetos. O questionário produz uma pontuação para cada
incapacidade. O escore total varia de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, maior a
incapacidade.
O STarT Back Screening Tool, adaptado e validado para a população brasileira por
Pilz et al. (2014), classifica o risco de mau prognóstico de pacientes com dor lombar ao
considerar a presença de fatores físicos e psicossociais. É composto por 9 itens, dos quais 4
são relacionados à dor referida e o restante à categoria psicossocial. A pontuação de cada item
é 0, para concordar, ou 1, para discordar. O escore total varia de 0 a 9 pontos e quanto maior a
pontuação, pior a condição do paciente.
O Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire, adaptado e
validado para a população brasileira por Poletto et al. (2017), é composto por 25 questões nas
quais a análise e a interpretação são agrupadas nas subescalas: dor lombar, função lombar,
deambulação, função na vida social e saúde mental. Quanto maior a pontuação, melhor a
condição do paciente. O questionário também apresenta três escalas visuais com pontuação de
0 a 10 para avaliar dor e dormência na lombar, região glútea e membros inferiores. Quanto
maior a pontuação, maior a intensidade da dor ou dormência.
O Bournemouth Questionnaire, adaptado e validado para a população brasileira por
Kamonseki et al. (2019), é composto por 7 itens capazes de avaliar a intensidade da dor,
função física e aspectos biopsicossociais. O questionário gera uma pontuação para cada
dimensão e o escore final varia de 0 a 70. Quanto maior a pontuação, maior a incapacidade

Este estudo possui limitações que devem ser consideradas, como o fato de não termos
avaliado a qualidade metodológica das versões adaptadas incluídas no estudo (esta avaliação
deve ser realizada com base nas diretrizes COnsensus-based Standards for the selection of
health Measurement INstruments); haja vista que questionários devem ser cientificamente
aceitáveis na adaptados para a população-alvo (ARAUJO et al., 2021). Portanto, para
estimular estudos posteriores, deixamos duas questões: alguns desses instrumentos podem ser
utilizados clinicamente? E se a qualidade da adaptação e validação transcultural for baixa,
ainda podemos usar o questionário?
CONCLUSÃO
Identificamos e descrevemos seis questionários adaptados para a versão em português
do Brasil em pacientes com dor lombar, contudo, ainda é necessário avaliar a qualidade
metodológica dessas adaptações.

SPINE: EVIDENCE-BASED LOW BACK PAIN ASSESSMENT
ABSTRACT
This study identified questionnaires validated for the Brazilian population with low back pain.
It is an integrative review. Six instruments were identified: Roland-Morris Disability
Questionnaire (QIRM), Oswestry Disability Index (ODI), Quebec Back Pain Disability Scale
(QDS), Bournemouth Questionnaire (QB), Start Back Screening Tool (SBST), and Japanese
Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ). We identified and
described six questionnaires adapted to the Brazilian Portuguese version in patients with low
back pain, however, it is still necessary to assess the methodological quality of these
adaptations.
KEYWORDS: Spine; Chronic Pain; Low Back Pain; Pain Measurement.

COLUMNA VERTEBRAL: EVALUACIÓN DEL DOLOR DE LA
REGIÓN LUMBAR BASADA EN LA EVIDENCIA
RESUMEN
Este estudio identificó cuestionarios validados para la población brasileña con lumbalgia.
Esta es una revisión narrativa. Se identificaron seis instrumentos: Roland-Morris Disability
Questionnaires, Oswestry Disability Index, Quebec Back Pain Disability Scale, Bournemouth
Questionnaire, Start Back Screening Tool and Japanese Orthopedic Association Back Pain
Evaluation Questionnaire. Identificamos y describimos seis cuestionarios adaptados a la
versión portuguesa de Brasil en pacientes con lumbalgia, sin embargo, aún es necesario
evaluar la calidad metodológica de estas adaptaciones.
PALABRAS CLAVES: Columna Vertebral; Dolor Crónico; Dolor de la Región Lumbar;
Dimensión del Dolor.
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RESUMO
Objetivo: Reconhecer as competências comuns e colaborativas envolvidas no trabalho
interprofissional no esporte paralímpico, por meio da opinião de discentes participantes do
PPC. Método: Pesquisa descritiva do tipo survey, realizada com 14 participantes, utilizando
um formulário eletrônico. Envolveu a análise qualitativa dos dados, com apresentação de
gráficos para as competências. Resultados: As competências comuns mais reconhecidas entre
os participantes foram: conhecimento especializado (n=12, 85,7%), uso de ferramentas
virtuais (n=12, 85,7%), planejamento e organização de tarefas (n=12, 85,7%) e
compartilhamento de experiências (n=12, 85,7%). Já as competências colaborativas
consideradas mais relevantes entre os participantes foram: aprendizagem compartilhada sobre
saúde, esporte e deficiência (n=13, 92,9%), trabalho colaborativo e interprofissional (n=13,
92,9%), trabalho em equipe (n=13, 92,9%) e empatia (n=13, 92,9%). Conclusão: O estudo
reconheceu as principais competências e demonstrou que as ações interprofissionais são
importantes para o desenvolvimento do esporte paralímpico.
PALAVRAS-CHAVE: competências; interprofissionalidade; esporte paralímpico.
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INTRODUÇÃO
Desenvolvido desde agosto de 2020, o Projeto Paralímpico Catalão (PPC) é uma ação
associada à promoção de saúde de pessoas com deficiência (PCD) e objetiva a difusão do
esporte paralímpico na cidade de Catalão/GO. O projeto fortalece o papel da extensão
universitária e apresenta um grupo composto por discentes e docentes dos cursos da Educação
Física, Psicologia, Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).
Assim, o projeto é orientado para a interprofissionalidade e configura-se nas diretrizes
pactuadas na Política Nacional de Extensão Universitária.
A Educação Interprofissional (EIP) vem sendo discutida como proposta de formação
em saúde, estabelecendo princípios aplicados na graduação e na educação permanente
(BATISTA, 2012). Buring et al. (2009) cita que a EIP envolve discentes e docentes de duas ou
mais profissões da saúde que, em conjunto, criam e promovem um ambiente de aprendizagem
colaborativo. Ademais, a EIP associa-se ao surgimento da Prática Colaborativa
Interprofissional, descrita pela Organização Mundial de Saúde como o fornecimento de
serviços de saúde por vários profissionais que procuram trabalhar com pacientes, famílias,
cuidadores e comunidades (GOLOM, SCHRECK, 2018).
O desenvolvimento de competências é preconizado na EIP, tratando-se de um processo
que envolve habilidades cognitivas, psicomotoras e comunicativas (MIRANDA, MAZZO e
PEREIRA, 2018). Para Barr (1998) e Batista (2012), a EIP baseia-se em três competências:
comuns, relativas a todas as profissões; específicas ou complementares, que distinguem uma
profissão e complementam as outras; e colaborativas, em que as profissões colaboram com
organizações, pacientes/atletas, cuidadores e comunidade. Desse modo, a educação e a prática
colaborativa interprofissional é premissa fundamental às ações desenvolvidas no esporte
paralímpico direcionado para as PCDs.
A importância do trabalho refere-se que a EIP é uma estratégia valiosa para formar
profissionais de saúde com atuação interprofissional no esporte paralímpico, a qual advém da
literatura limitada sobre a temática. Assim, o objetivo geral do estudo foi reconhecer as
competências comuns e colaborativas envolvidas no trabalho interprofissional, por meio da
opinião de discentes que atuam no PPC.

MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo do tipo survey, na qual considera as opiniões,
explorando e analisando dados para criação nas áreas do conhecimento. O estudo seguiu as
orientações da Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde.
Participaram 14 discentes integrantes do PPC, sendo nove mulheres e cinco homens,
com idade média de 23,07 anos. Tratam-se de discentes de quatro áreas da saúde (Educação
Física, n=3; Medicina, n=5; Psicologia, n=5; Enfermagem, n=1).
Como instrumento, utilizou-se um formulário eletrônico desenvolvido pelos
pesquisadores na plataforma Google Forms (https://forms.gle/mhptxLxNVxLM3V2AA),
composto pela caracterização dos participantes, além de informações que discorreram sobre as
competências comuns e colaborativas desenvolvidas no PPC. Os resultados foram analisados
qualitativamente, por meio de gráficos, frequências absolutas e relativas.
RESULTADOS
DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS COMUNS
Gráfico 1 - Competências comuns segundo os participantes do PPC

Fonte: dados dos autores (2021).

Os resultados apontaram que o conhecimento especializado (n=12, 85,7%), o uso de
ferramentas virtuais (n=12, 85,7%), o planejamento e organização de tarefas (n=12, 85,7%) e
o compartilhamento de experiências (n=12, 85,7%) foram as competências comuns mais
apontadas pelos participantes no desenvolvimento da interprofissionalidade no esporte
paralímpico. As respostas vão de encontro com Castro et al., (2017), os quais destacam que a
comunicação e a tomada de decisão são as principais competências comuns nos cursos da saúde,
necessárias para identificar riscos, demandas e o cuidado integralizado das PCDs.
O compartilhamento de experiências sobre saúde, esporte e PCDs também foi apontado
como resposta relevante. Para Kirshner e Curry (2009), a aprendizagem sobre outros
conhecimentos de saúde compõem uma das competências essenciais para a formação de
profissionais que atendam às necessidades de saúde da PCD. Nesse sentido, a troca de
conhecimentos e vínculos afetivos permitem ao profissional uma visão ampla sobre o cuidado,
tornando a equipe de saúde mais produtiva e coordenada.
A revolução tecnológica engloba as atividades informacionais (PEDUZZI, 2003). A
competência do uso de ferramentas virtuais permite que o profissional de saúde acompanhe as
rápidas mudanças tecnológicas que acontecem nos cenários da saúde, transpondo as barreiras
para proporcionar um cuidado inclusivo da PCD no esporte.
O planejamento e organização de tarefas refere-se à capacidade de programar e organizar
elementos que integram o cuidado em saúde, definindo objetivos, prazos e prioridades. Tal
competência relaciona-se com a capacidade de gestão, e, juntamente com a liderança, são
características fundamentais para o sucesso do trabalho em equipe na saúde, atendendo as
necessidades das PCDs de forma mais humanizada (CASTRO et al., 2017).

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS
Gráfico 2- Competências colaborativas segundo os participantes do PPC

Fonte: dados dos autores (2021).

Os resultados demonstraram que as competências colaborativas mais relevantes foram
aprendizagem compartilhada (n=13, 92,9%), trabalho colaborativo e interprofissional (n=13,
92,9%), trabalho em equipe (n=13, 92,9%) e empatia (n=13, 92,9%). As abordagens baseadas
em competências colaborativas permitem que os discentes explorem semelhanças e diferenças
em suas formas de atuação (BINES, 1992 apud BARR, 1998), beneficiando o desenvolvimento
de habilidades junto às PCDs, suas famílias e comunidade.
Os resultados da presente pesquisa assemelham-se a outros vistos na literatura. Barr
(1998) considera as competências colaborativas importantes para o desenvolvimento do
conhecimento interprofissional, permitindo que os trabalhadores atuem de forma colaborativa
para melhorar a eficácia dos processos e alcançar objetivos em comum.
Por fim, a empatia também foi considerada importante e apesar de não ser abordada pela
literatura com a mesma enfase, seu significado versa com os aspectos da colaboração e

interprofissionalidade, a qual Costa et al.,(2018) cita que não pode ser desvinculada das práticas
colaborativas de atenção a saúde.
CONCLUSÃO
O estudo reconheceu as principais competências para o trabalho interprofissional
desenvolvido por discentes de quatro cursos da área da saúde da UFCAT que atuam em uma
ação extensionista centrada no esporte paralímpico e na promoção de saúde de PCDs. As
competências comuns remeteram-se ao conhecimento especializado em saúde, planejamento e
organização de tarefas e compartilhamento de experiências. Já a aprendizagem compartilhada,
o trabalho colaborativo e interprofissional e o trabalho em equipe situam-se entre as principais
competências colaborativas mais apontadas.
Como limitações do estudo, citam-se a amostra restrita e a literatura limitada sobre a
temática. As competências específicas foram pesquisadas entre os discentes, contudo, os dados
não foram lançados neste trabalho devido a quantidade de caracteres. Dessa forma, torna-se
imperativo o fomento de novos estudos e pesquisas no campo do desenvolvimento das
competências para colaboração do trabalho interprofissional centrado no esporte paralímpico
visando a promoção da saúde integral das pessoas com deficiência.

SKILLS FOR COLLABORATION IN PARALYMPIC SPORTS: AN
EXPERIENCE BASED ON INTERPROFESSIONALITY IN HEALTH
ABSTRACT
Objective: Recognize the common and collaborative skills involved in interprofessional work
in Paralympic Sports, through the opinion of students participating in the PPC. Method:
Descriptive survey research, carried out with 14 students, using an electronic form. It involved
the qualitative analysis of data with presentation of graphical results for common and
collaborative skills. Results: The most recognized common skills among the participants were:
Specialized knowledge (n=12, 85.7%), use of virtual tools (n=12, 85.7%), planning and
organization of tasks (n=12, 85.7%), and sharing experiences (n=12, 85.7%). The
collaborative skills considered most relevant among the participants were: Shared learning
about health, sport and disability (n=13, 92.9%), collaborative and interprofessional work
(n=13, 92.9%), teamwork (n=13, 92.9%) and empathy (n=13, 92.9%). Conclusion: The study
recognized the main skills and demonstrated that interprofessional actions are important for
the development of Paralympic Sports.
KEYWORDS: Skills; Interprofessionality; Paralympic sport.

HABILIDADES PARA LA COLABORACIÓN EN EL DEPORTE
PARALÍMPICO: UNA EXPERIENCIA BASADA EN LA
INTERPROFESIONALIDAD EN SALUD
RESUMEN
Objetivo: Reconocer las habilidades comunes y colaborativas involucradas en el trabajo
interprofesional en el Deporte Paralímpico, a través de la opinión de los estudiantes
participantes en el PPC. Método: Investigación descriptiva tipo encuesta, realizada con 14
participantes, utilizando un formulario electrónico. Utilizó el análisis cualitativo de datos, con
presentación de gráficos para habilidades comunes y colaborativas. Resultados: Las
habilidades comunes más reconocidas entre los participantes fueron: Conocimiento
especializado (n = 12, 85,7%), uso de herramientas virtuales (n = 12, 85,7%), planificación y
organización de tareas (n = 12, 85,7%) y el intercambio de experiencias (n = 12, 85,7%). Las
habilidades colaborativas consideradas más relevantes entre los participantes fueron:
Aprendizaje compartido sobre salud, deporte y discapacidad (n = 13, 92,9%), trabajo
colaborativo e interprofesional (n = 13, 92,9%), trabajo en equipo (n = 13, 92,9%) y empatía
(n = 13, 92,9%). Conclusión: El estudio reconoció las principales competencias y demostró
que las acciones interprofesionales son importantes para el desarrollo del deporte
paralímpico.
PALABRAS CLAVE: Habilidades; Interprofesionalidad; Deporte paraolímpico.
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CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CUIDADO AO
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RESUMO
Este estudo visa relatar a experiência de profissionais de Educação Física no contexto da
Atenção Básica e descrever suas contribuições no cuidado ao usuário diabético. A experiência
foi vivenciada no município de Salvador- Bahia, em dezembro de 2020. A Educação Física
contribuiu nos aspectos de qualidade de vida e saúde do usuário diabético através da educação
em saúde, se mostrando um núcleo importante para o acompanhamento e tratamento do
diabetes na Atenção Básica.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Atenção Básica; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A Diabetes Mellitus (DM) é uma disfunção causada pela deficiência total ou parcial de
produção ou da ação de insulina e consequente hiperglicemia, caracterizada como uma doença
crônica não transmissível (DCNT) (DA COSTA, 2019). Atualmente, dados da Federação
Internacional da Diabetes demonstram que essa doença metabólica afeta cerca de 463 milhões
de pessoas em todo o mundo. Assim como para a maioria das DCNT, é possível prevenir e
controlar o DM por meio da adoção de modos de vida saudáveis.
Alguns comportamentos como alimentação adequada, práticas de atividades físicas,
monitoramento das taxas glicêmicas, uso correto dos fármacos, são fundamentais para facilitar
o bem estar da pessoa com diabetes, pois esses aspectos auxiliam no manejo glicêmico e
redução de riscos e complicações nesse usuário. Não obstante, essas práticas podem contribuir
1
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no tratamento também de condições como obesidade, sedentarismo e auxiliando na melhora da
circulação sanguínea, bem como da qualidade de vida.
PREVALÊNCIA DO DIABETES MELLITUS EM SALVADOR
A cidade de Salvador (BA) organiza sua rede de atenção à saúde em oito distritos
sanitários. De acordo, com o Portal +MAIS, sistema integrado de informação que consolida os
cadastros individuais realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), até 16 de
dezembro de 2020 o Distrito Sanitário Pau da Lima possuía registro de 2229 indivíduos
portadores de DM. Destes usuários, 202 estavam cadastrados na Unidade de Saúde da Família
João Roma Filho, sendo divididos em 129 do sexo feminino e 73 do sexo masculino.
A USF João Roma Filho possui profissionais de Educação Física vinculados ao Núcleo
Ampliado em Saúde da Família (NASF) da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), os quais planejaram durante 2020 ações
visando o fortalecimento das estratégias de apoio ao autocuidado, a partir do trabalho
multidisciplinar com foco na promoção da saúde e redução de agravos desses usuários
diabéticos.
O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de profissionais de Educação Física no
contexto da Atenção Básica e descrever suas contribuições no cuidado ao usuário com diabetes
mellitus.
METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência,
onde foi iniciada uma proposta intitulada Universidade do Diabetes (UNIDIA), vivenciada por
Professores de Educação Física, vinculados ao Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família da Fundação Estatal Saúde da Família/ Fundação Oswaldo Cruz (FESFSUS/Fiocruz). A proposta foi iniciada em abril de 2020 e finalizada em dezembro do mesmo
ano, a qual visou ampliar os conhecimentos sobre suas doenças (compreensão do diagnóstico,
possibilidades terapêuticas e rotina do acompanhamento) e contribuir no compartilhamento de
experiências entre equipe e usuários por meio da atenção compartilhada a grupos. Foi adotado
como método de intervenção para o projeto UNIDIA, a Educação em Saúde realizada em uma
Unidade de Saúde da Família João Roma Filho, da cidade de Salvador, na Bahia. Os usuários

foram divididos em duplas ou trios, onde foi estabelecido como critério de inclusão o
diagnóstico prévio de diabetes mellitus (atenção compartilhada a grupos, com as adequações
ao contexto da pandemia de COVID-19), no formato de cronograma de oficinas de curta
duração. Participaram das atividades 24 usuários diabéticos, com idades entre 18-72 anos, os
quais estiveram presentes nas oficinas em dois ciclos, em dias diferentes. As oficinas
aconteceram conforme distribuição temática a seguir: 1º Ciclo - Compreensão do diagnóstico
(Responsáveis:

Psicologia/Nutrição);

(Enfermagem/Medicina);

Complicações

Insulinoterapia/antidiabéticos
e

rotina

do

orais

acompanhamento/exames

(Enfermagem/Medicina); Orientações nutricionais (Nutrição) e 2º Ciclo - Aderência ao
tratamento (Psicologia/Enfermagem/Medicina); Importância da atividade física (Educação
física); Cuidados com o pé diabético (Fisioterapia/Enfermagem); Saúde bucal e diabetes
mellitus (Odontologia). A duração prevista para a conclusão das oficinas em cada ciclo foi de
quatro horas.
INTERVENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO UNIDIA
Na oficina específica do núcleo de Educação Física onde o tema foi: “Importância da
atividade física”, o foco foi com relação a importância e os benefícios das atividades físicas e
das práticas corporais no cuidado com os usuários portadores do DM, apresentando e discutindo
as melhores formas terapêuticas. A oficina foi dividida em três momentos: Primeiro momento
– início e retomada de diálogos da oficina anterior sobre Orientações Nutricionais e
apresentamos, em seguida, a receita de biomassa de banana verde e farinha de casca de
maracujá; Segundo momento - iniciada a oficina, utilizando uma encenação com bonecos de
fantoche traçando um diálogo entre dois personagens (Maria - portadora do DM que acabara
de receber a notícia na unidade saúde e João, Professor de Educação Física que acolhe e presta
orientações a respeito da prática de atividades físicas) suscitando a participação da turma de
forma não invasiva; Terceiro momento - avaliação pontual do processo e entrega de material
educativo produzido pelos residentes. A avaliação da oficina deu-se de maneira processual
através das interpretações das angústias, dúvidas, inquietações, colocações, dos apontamentos
levantados pelos usuários, seja na avaliação de como ocorreu o processo de construção coletiva
desse espaço internúcleos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi percebido que o projeto UNIDIA possibilitou maior acesso a informações relevantes
sobre aspectos de vida e saúde por parte do usuário diabético, além das formas de tratamento
da comorbidade e melhor entendimento sobre a sua condição. Além disso, propiciou um espaço
de vínculo com o usuário, levando-o para um ambiente de pertencimento ao trabalhar o tema
com pessoas que podem trocar experiências vividas acerca do diagnóstico.
De acordo com Souza (2017), a prática regular de atividade física é fundamental na adoção de
hábitos de vida mais saudáveis e no controle do DM. Esta possibilidade modifica vários
parâmetros que auxiliam no controle metabólico, especialmente, o controle do peso e a redução
da resistência insulínica, além de estar associada à diminuição do risco de desenvolver
condições crônicas como a hipertensão arterial, câncer de colo e retal, câncer de mama e
depressão. O exercício físico regular melhora o controle glicêmico, diminui os fatores de risco
para doença coronariana, contribui para a perda de peso, melhora o bem-estar, além de prevenir
DM tipo 2 em indivíduos de alto risco (BRASIL, 2014).
Independente da modalidade, a atividade física deve ser iniciada de forma gradual. As
atividades físicas precisam fazer parte do dia a dia. Nesse sentido, é importante incorporar aos
poucos atividades segundo os interesses, necessidades e respeitando as limitações de cada
indivíduo. Essa incorporação pode ser iniciada com o aumento no volume, ou seja, na duração
das atividades e na frequência em que são realizadas, para depois aumentar a intensidade, de
forma a alcançar os níveis recomendados para a saúde e desejados pelo usuário.
As recomendações gerais estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a
prática de atividades físicas variam de acordo com a faixa etária. Para os adultos (18 a 65 anos),
o ideal é que as atividades físicas/práticas corporais realizadas para o lazer, no tempo livre, para
transporte, no trabalho, nas tarefas domésticas, nos esportes e exercícios planejados
componham ao menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo
menos a soma de 75 minutos de atividade aeróbica intensa por semana. Essas atividades
precisam ser realizadas em períodos com duração não menor que 10 minutos (BRASIL, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta vivência pode-se perceber a importância da Educação Física no contexto
da Atenção Básica à saúde, pois a partir do projeto UNIDIA foi possível ofertar oficinas com
temáticas importantes sobre a diabetes mellitus, auxiliando no processo de educação em saúde

à população do território, interação e criação de vínculo dos profissionais com os usuários,
acolhimento ao diabético, além da promoção da saúde e o cuidado integral aos mesmos.

CONTRIBUTIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN CARE TO THE
DIABETIC USER IN PRIMARY CARE: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This study aims to report the experience of Physical Education professionals in the context of
Primary Care and describe their contributions to the care of diabetic users. The experience
was lived in the city of Salvador-Bahia, in December 2020. Physical Education contributed to
aspects of quality of life and health of the diabetic user through health education, proving to
be an important nucleus for the monitoring and treatment of diabetes in Primary Care.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus; Primary Care; PE.

CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ATENCIÓN
AL USUARIO DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA: INFORME DE
EXPERIENCIA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo reportar la experiencia de los profesionales de la Educación
Física en el contexto de la Atención Primaria y describir sus contribuciones a la atención de
los usuarios diabéticos. La experiencia se vivió en la ciudad de Salvador-Bahía, en diciembre
de 2020. La Educación Física contribuyó a aspectos de calidad de vida y salud del usuario
diabético a través de la educación para la salud, demostrando ser un núcleo importante para
el seguimiento y tratamiento de la diabetes en Cuidado Primaria.
PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus; Atención primaria; Educación Física.
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DIÁLOGOS ENTRE CORPO E MENTE DE PACIENTES
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RESUMO
Este relato surge a partir das experiências vividas no projeto de extensão Corpo & Mente,
realizado pela Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, de maneira remota desde março de 2021, através da participação de atividades
corporais com os pacientes psiquiátricos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e
da releitura de diários de campo realizados nas aulas, podemos refletir sobre a potência das
atividades que utilizam corpo e mente de forma integrada.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; mente; exercício físico.
INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento das doenças mentais tem como “pano de fundo” o
diálogo constante da mente com o corpo e vice-versa. Logo, a associação entre mente e corpo
pode potencializar o tratamento desses pacientes. Afinal, “O corpo é um meio de expressão,
não um meio de atuar automático [...] Nossa história se inscreve em nosso corpo e os
movimentos são reflexos de emoções e sentimentos” (VIANNA, 1998, p. 11-12).
O exercício físico e as práticas corporais têm sido amplamente investigados como
prevenção e tratamento dos transtornos mentais. Entende-se que o exercício físico pode
promover a liberação de neurotransmissores e modular a atividade cortical. Porém, os
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exercícios terapêuticos corporais podem ativar emoções mais internas, mudar a consciência
corporal, desenvolver o estado de atenção plena e promover o estado de relaxamento.
O presente relato de experiência foi desenvolvido no projeto de extensão Corpo &
Mente que tem como público-alvo os pacientes psiquiátricos ambulatoriais do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ). As ações têm como objetivo levar o
movimento integrativo para o paciente por meio de exercícios físicos sistematizados e práticas
corporais, através de ferramentas online. Os cadernos de campo realizados permitiram um
olhar psicológico-corporal dos atendimentos realizados.
REFERENCIAL TEÓRICO
Wilhelm Reich, discípulo de Freud, foi um dos precursores no entendimento do
diálogo entre corpo e mente. Para o psiquiatra, o ser humano é, ao mesmo tempo, corpo e
psique; de forma que os dois se determinam de maneira mútua. Assim, ele formula uma
abordagem focada em práticas corporais com o objetivo de assegurar o funcionamento
mental.
Reich postulou o conceito de couraças musculares, que são explicadas como uma
defesa egóica, formada a partir da relação do indivíduo com a sociedade. Ele afirma que a
origem das tensões musculares crônicas está relacionada às situações de estresse enfrentadas
durante seu desenvolvimento, como no fragmento: “[...] toda rigidez muscular contém a
história e o significado da sua origem” (REICH, 1977, p. 255). Essas couraças permanecem
na vida cotidiana, orientando a forma como vivemos e nos relacionamos.
Posteriormente um de seus alunos, Alexander Lowen, deu continuidade às suas
pesquisas: “[...] músculos tensos só podem ser liberados através de movimentos expressivos,
isto é, movimentos nos quais a atividade expressa sentimentos reprimidos” (LOWEN, 1984).
A partir desse fragmento podemos concluir que Lowen enxerga a convergência da
integralidade entre corpo e mente, na qual a expressão das emoções por meio do corpo é de
grande importância para o indivíduo. Quando o indivíduo não exterioriza sua forma de agir
espontaneamente pelo corpo, essas tensões não liberadas permanecem registradas, o que se
conecta ao encouraçamento defendido por Reich. Posteriormente, António Damásio (1996),
médico neurologista, expressou: “O corpo contribui para o cérebro com mais do que a

manutenção da vida e com mais do que os efeitos modulatórios. Contribui com um conteúdo
essencial para o funcionamento da mente normal”.
A teoria de Reich foi significativa na época e possibilitou um novo olhar para as ações
multidisciplinares que integram a Educação Física e a Psicologia. A partir dela, formamos um
conhecimento sobre esse conjunto integrado do ser humano, considerando que atuar no corpo
implica ressoar na mente e vice-versa. Logo, utilizar o corpo como instrumento para saúde
mental é indispensável quando notamos essa totalidade.
DESCRIÇÃO DO CASO
Os encontros acontecem semanalmente online, conduzidos pela professora Helena
Moraes e com a presença de alunos da graduação de Educação Física e outros cursos. As
práticas começam com o direcionamento da atenção, seguindo de movimentos e/ou
estimulações sensoriais do corpo, nas quais as pacientes são convidadas a direcionar sua
atenção para os sentidos. Há muito foco nos pés, levando a sensação de aterrar o sujeito para
o momento presente. Depois há percepção da postura, e intensificação moderada dos
exercícios, com objetivo de elevar a frequência cardíaca e respiratória, como exemplo
agachamentos e marcha no lugar. Há sempre o estímulo de observar as sensações produzidas
pelo exercício no corpo e a conscientização das mesmas. A parte final são exercícios
respiratórios e relaxamento guiado.
Antes de começarem nas ações, as pacientes passam por uma avaliação individual, na
qual ocorre uma breve conversa e a realização de um questionário sobre investigação
corporal. Assim, pode-se analisar precedentes com esportes na infância e juventude, possíveis
traumas e as concepções atuais em relação ao corpo e cotidiano. Também utilizamos a
avaliação multidimensional da consciência interoceptiva, escala de depressão e ansiedade de
Hamilton.
Durante as aulas semanais, dois extensionistas do projeto participam das atividades
com a câmera desligada escrevendo diários de campo. Estes trazem uma valorosa
contribuição metodológica por possibilitarem a análise não apenas do que se passou durante
os encontros, mas também das reflexões e afetações de quem os elaborou (LOURAU, 1993
apud GARCIA et al, 2019). Dessa forma, podemos sempre revisitar as anotações anteriores

para comparação, o que auxilia a tecer visões mais subjetivas das pacientes sob diferentes
óticas.
A análise para o relato foi feita a partir da vivência de uma paciente frequente do
projeto: S.C., 52 anos, paciente do Hospital Universitário há três anos e apresenta sintomas
depressivos-ansiosos, faz uso de medicamentos e durante esse período teve um ganho de peso
de quase 30 kg. É uma mulher que foi muito ativa quando mais nova, porém após a gravidez
de seu filho não voltou aos exercícios e com o início da depressão, há 10 anos, começou a
engordar. Além disso, a paciente relatou sentir dores por ter fibromialgia, o que corrobora sua
inatividade física. Desde o início afirmou seu descontentamento com o corpo atual e justifica
muito do que está acontecendo em sua vida a depressão. Demonstra viver muito a doença,
suas doses de remédios são bem altas e diz que não consegue viver sem eles. Na entrevista
individual relatou tensão no corpo quando se aborrece e que nesses momentos não levanta da
cama.
DISCUSSÃO/RESULTADOS
Desde o início do projeto temos consciência que a evolução não ocorre de forma
linear, sendo um trajeto percorrido com seus altos e baixos. Porém, em poucas semanas de
ação conseguimos constatar pequenas mudanças que foram se instalando no comportamento
da paciente apresentada. A seguir, está exposto o relato:
Em seu primeiro dia, a sessão foi desmarcada. Nós pensamos que ela poderia
demonstrar comportamentos de esquiva e abandonar o grupo, porém a surpresa aconteceu
demonstrando o oposto. S.C. é a paciente mais frequente do projeto de extensão,
semanalmente sua presença é quase garantida e sempre que falta demonstra tristeza e faz
questão de justificar sua ausência.
Desde o começo se mostrou receptiva ao acompanhamento e aos exercícios, teve
certos apontamentos justificando algumas limitações por conta do aumento de peso. Na
primeira aula relatou que estava com uma dor no quadril antes do início das atividades e que,
ao fim da aula, ela havia sumido.
A paciente retornou na semana seguinte, demonstrando animação com o projeto e
compartilhou que sua motivação está na possibilidade de caminhar pelo condomínio. Já no
início afirmou gostar das atividades de relaxamento e quando foi proposto uma atividade com

dança ela disse que não gostava muito de dançar por conta do corpo. A surpresa chegou
quando, ao fim da aula, ela afirmou que gostou de todos os exercícios e que inclusive iria
utilizar a dança em casa, quando estivesse sozinha, como ferramenta para amenizar a
ansiedade. Além disso, posteriormente demonstrou gratidão pela oportunidade de estar
participando das aulas, incentivou a todos que continuassem o trabalho e solicitou para a
equipe não desistir do projeto.
As aulas vão acontecendo e a paciente S.C. sempre se mantém presente nas atividades.
Até mesmo em momentos de estresse e de inquietude ela se mantém ali, focada em realizar
seus exercícios de maneira compenetrada. Alguns diários de campo relatam alguns dias em
que há a diferença no semblante do início da aula, um aspecto ansioso ou triste, que
posteriormente, ao iniciar os exercícios, é convertido em leveza e relaxamento.
Um mês após o início das atividades relatou que começou a caminhar no quintal de
casa, assim, realizando exercícios sozinha de forma voluntária. Além disso, a paciente
afirmou como a prática tem se tornado mais fácil com o passar das semanas, demonstrando
estar contente com sua evolução. No mesmo dia, falou que aguarda ansiosamente o dia do
projeto, por gostar muito dos exercícios que tem feito.
Em um dos últimos encontrados realizados, uma das falas mais marcantes aconteceu
quando ao início da aula S.C. entrou na chamada de vídeo e contou sobre os efeitos colaterais
que sentiu ao tomar a vacina da COVID-19, disse que se sentiu muito mal e ficou de cama por
alguns dias. Porém, quando perguntado a paciente “está tudo bem?”, ela respondeu “agora
está” com um grande sorriso.
S.C. já consegue utilizar alguns exercícios respiratórios em sua prática diária,
visualmente seu semblante está diferente, com sorrisos, posturas e falas positivas voluntárias,
fatos que foram de acordo com a devolutiva psiquiátrica. Observamos que durante o
exercício, S.C. faz uma viagem no tempo, através de seu corpo. Em sua avaliação, relatou
com felicidade a época que era solteira, tinha um corpo bonito, e frequentava academia
diariamente. Observamos que as sensações positivas alcançadas com o exercício, a fazem
sentir-se bem com uma ligação ao passado. O plano terapêutico traçado para futuras aulas é
que S.C. consiga conectar-se com seu corpo de agora, percebendo as mudanças ocorridas com
o envelhecimento, senti-lo, percebê-lo, habita-lo e sentir prazer com a própria mudança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados coletados nos primeiros meses do projeto Corpo & Mente permitiram a
visualização de que nossa proposta está sendo alcançada. Os encontros motivaram muitas
ponderações, as análises e comparações feitas em aula, revisitadas nos diários de campo,
possibilitaram concluir como a paciente está gradativamente evoluindo e se sentindo
pertencente ao grupo criado.
Este resumo sugere a reflexão de uma ótica que enxerga a totalidade do ser humano, e
apresenta uma contribuição prática no contexto acadêmico para fomentar os estudos quanto às
práticas integrativas entre corpo e mente. Podemos observar que as concepções formuladas
por Reich são mantidas e visualizadas de maneira experimental, caracterizando a importância
de uma abordagem da Educação Física com outras áreas do conhecimento.
O caráter universitário multidisciplinar de dialogar com a sociedade é uma maneira
essencial para permitir que esse tipo de tratamento integrativo seja acessível e realizado com
pacientes psiquiátricos. Assim, há a necessidade de continuação desses estudos pela
comunidade acadêmica, bem como a criação e manutenção de projetos com essas
características, podem contribuir na utilização de ferramentas para a manutenção da saúde
mental do indivíduo.

DIALOGUES BETWEEN BODY AND MIND OF PSYCHIATRIC
PATIENTS: AN EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This report arises from experiences lived in the extension project Body & Mind, carried out
by the Physical Education and other Sports School from Federal University of Rio de Janeiro,
remotely since march 2021, throughout body activities with psychiatric patients from
Universitary Hospital Clementino Fraga Filho and the field journals made in classes, we can
reflect about the power of activities that use the body and mind in an integrated way.
KEYWORDS: body; mind; physical exercise.

DIÁLOGOS ENTRE CUERPO Y MENTE DE PACIENTES
PSIQUIÁTRICOS: UN INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
Este informe surge de las experiencias vividas a través del proyecto de extensión Cuerpo y
Mente, realizado por la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad Federal
de Río de Janeiro, de manera remota desde marzo de 2021, mediante la participación en
actividades corporales con los pacientes psiquiátricos del Hospital Clementino Fraga Filho y
la relectura de los diarios de campo realizados en las clases, podemos reflexionar sobre el
poder de las actividades que utilizan el cuerpo y la mente de forma integrada.
PALABRAS CLAVES: corpo; mente; ejercicio físico.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento em diferentes condições ambientais na saúde
mental (SM) e qualidade de vida (QV) de convalescentes da covid-19. Método: Aplicação dos
questionários DASS-21 e SF-12 antes e após 8 semanas de intervenção: grupo controle e
grupos treinamento em normóxia e hipóxia (simulação altitude). Resultados: Melhoras nos
grupos de treinamento no risco de depressão (grupos treinamento em conjunto) e para QV.
Considerações Finais: A intervenção melhorou a SM e QV.
PALAVRAS-CHAVE: depressão, exercício físico, infecções por coronavírus.
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INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus (covid-19) tem causado grande preocupação na
Saúde Pública mundial. As recomendações para o distanciamento social limitaram as
atividades de vida diária de bilhões de pessoas (CHEN et al., 2020). Com o tempo prolongado
em casa, é esperado que os efeitos psicológicos aumentem, levando ao aumento de medo e
pânico (ZHANG et al., 2020) e podendo afetar a qualidade de vida (QV) (LARDONE et al.,
2020).
Segundo a OMS (2017), o Brasil lidera a prevalência de desordens de ansiedade e
ocupa a quinta posição nas taxas de depressão. Dados específicos dos primeiros dias da
recomendação de isolamento social na pandemia (ainda em março de 2020) apontaram que as
pessoas que apresentavam níveis elevados de ansiedade e depressão praticamente dobraram
(FILGUEIRAS; STUULTS-KOLEHMAINEN, 2020).
Hábitos regulares de atividade física podem ajudar a controlar emoções (ZHANG et
al., 2020). Indivíduos que conseguiram se manter ativos fisicamente ou começaram a fazer
atividade física, tiveram redução nos transtornos mentais. Portanto, mesmo com as restrições,
existe um forte incentivo para a atividade física em casa, ao ar livre ou em locais destinados
para a prática, respeitando os protocolos de segurança (CHEN et al., 2020).
Neste sentido, desenvolve-se a pergunta principal do presente estudo: “Será que uma
intervenção de treinamento físico moderado associado a diferentes condições ambientais
quanto à concentração de oxigênio (normóxia e hipóxia) promove efeitos sobre a saúde
mental e QV de pessoas convalescentes da covid-19?”
A utilização do treinamento associado a hipóxia (simulação de altitude) justifica-se a
partir do relato de diversos estudos sobre o menor número e redução na gravidade dos casos
de covid-19 em cidades com maior altitude (JOYCE; WEAVER, LUCAS, 2020; SEGOVIA;
CASTAGNETTO; GONZALES, 2020). Sugere-se que a exposição cíclica e controlada ao
ambiente com menor concentração de oxigênio poderá promover algumas adaptações
positivas no organismo de pessoas convalescentes da covid-19.
OBJETIVOS
O objetivo geral foi avaliar o efeito do treinamento físico moderado em diferentes
condições ambientais na saúde mental e QV de pessoas convalescentes da covid-19.

Como objetivos específicos:
- Verificar a proporção de pessoas com risco para depressão, ansiedade e estresse na
amostra de participantes, e;
- Analisar o efeito dos grupos de treinamento analisados em conjunto sobre os
componentes da saúde mental, depressão, ansiedade e estresse.
MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte
de Ribeirão Preto (EEFERP - CAAE: 33783620.6.0000.5659) e no Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (RBR-5d7hkv).
DESENHO DO ESTUDO
Ensaio clinico controlado, randomizado e duplo-cego. Os participantes foram
divididos nos grupos de treinamento físico de acordo com a associação dos estímulos do
treinamento (T) e a recuperação entre os estímulos (R) com hipóxia (H) ou normóxia (N):
treinamento em normóxia + recuperação em normóxia (N); treinamento em normóxia +
recuperação em hipóxia (HR); e, treinamento em hipóxia + recuperação em hipóxia (H).
CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES
Os critérios de inclusão foram (1) participantes com idade entre 30 e 69 anos e
convalescentes da covid-19 (ter o teste com diagnóstico positivo), (2) ter apresentado
sintomas, (3) aproximadamente 30 dias desde a recuperação de sinais clínicos ou alta médica
(caso tenham sido hospitalizados).
PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO
Os treinos moderados em bicicleta ergométrica foram realizados com frequência de
3x/sem. O aquecimento de 5 min e a volta à calma de 3 min foram realizados em percepção
subjetiva de esforço (PSE) considerada “fácil”. A parte principal foi realizada com aumento
gradual de carga, de 3 a 6 séries de acordo com os períodos estabelecidos: uma série foi
aumentada a cada semana durante as quatro primeiras semanas e partir da quinta semana
mantiveram-se seis séries. Cada série consistia em 5 min de estímulo de treinamento na

frequência cardíaca corresponde a 90-100% do limiar anaeróbio 2, verificado a partir de
avaliação cardiorrespiratória, e pausa de 2,5 min entre as séries. A duração total da sessão de
treinamento foi de até 50,5 min.
Dos três grupos de treinamento, dois foram expostos à hipóxia, os grupos HR e H.
Estes foram submetidos a uma fração inspirada de O2 (FiO2 aproximadamente 13%) para
simular em torno de 3.000 m de altitude. O outro grupo de treinamento treinou em normóxia
(N) com FiO2 correspondente ao ar ambiente (FiO2 aproximadamente 20,9%).
A estratégia de treinamento foi desenvolvida por meio de geradores de hipóxia, tenda
e uso de máscaras individuais, conforme mostra a figura 1.
Figura 1 - Estratégia para intervenção.

Fonte: produção dos autores (2021)

INSTRUMENTOS E AVALIAÇÕES
Para avaliar as respostas psicológicas, foi utilizada a Escala de Depressão, Ansiedade
e Estresse (DASS – 21) (VIGNOLA; TUCCI, 2014). Optou-se por unir as categorias de risco
“leve”, “moderada”, “severa” e “extremamente severa” na categoria “risco”. E a categoria
“normal” permaneceu como “normal”.
Para avaliar a percepção de QV foi utilizado o instrumento 12-Item Health Survey
(SF-12) que teve sua versão traduzida e validada para o português (CAMELIER, 2004).

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para realizar a comparação intragrupos (antes versus após intervenção) e entre grupos
nos momentos antes e após intervenção, utilizou-se do modelo de regressão linear com efeitos
mistos. Para verificar a associação entre a classificação da depressão, ansiedade e estresse nos
diferentes momentos do estudo (pré versus pós intervenção) utilizou-se do Teste Exato de
Fisher. O nível de significância foi de 5% e o programa utilizado foi o SAS versão 9.2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes da intervenção os participantes apresentavam elevada frequência relativa no
risco de depressão (38,8%), ansiedade (52,2%) e estresse (55,2%). O estudo de Ding et al.
(2021) realizado em 11 países das Américas, Ásia e Europa, apontou o Brasil como o país
com níveis mais elevados de depressão e ansiedade. E, os dados de depressão e ansiedade do
presente estudo são mais elevados que os dados apresentados por Puccinelli et al. (2021) que
apontaram risco de 30% para depressão e 23,3% para ansiedade em estudo realizado com a
população em geral no Brasil durante a pandemia.
Não foram observadas evidências estatísticas de mudanças na comparação do risco de
depressão, ansiedade e estresse antes e após a intervenção. Entretanto, é importante destacar
uma diminuição de relevância clínica nos grupos de treinamento físico para risco de
depressão na ordem de 28,6% no grupo N, 27,7% no grupo HR e 17,7% no grupo H. Esta
diminuição também pode ser observada para ansiedade de 21,4% no grupo N, 26,7% no
grupo HR e 17,6% no grupo hipóxia. Para o estresse, somente o grupo HR apresentou
diminuição de relevância clínica de 20%.
A partir dos dados dos três grupos de treinamento em conjunto é possível observar
evidência estatística na comparação da frequência no risco de depressão, e embora não tenha
atingido a evidência estatística (p=0,056), destacamos a diminuição de relevância clínica na
ansiedade (Tabela 1).

Tabela 1 – Comparação do risco de depressão, ansiedade e estresse dos participantes antes e
após a intervenção (análise dos grupos de treino em conjunto)
Normal
Risco
Total
Grupos
p valor
n
%
n
%
n
%
Depressão
Antes

28

60,9

18

39,1

46

100

Após

39

84,8

7

15,2

46

100

Antes

22

47,8

24

52,2

46

100

Após

32

69,6

14

30,4

46

100

Antes

20

43,5

26

56,5

46

100

Após

24

52,2

22

47,8

46

100

0,018

Ansiedade
0,056

Estresse
0,531

Fonte: produção dos autores (2021)

Todos os grupos de treinamento apresentaram melhora nos componentes físico e
mental da QV após a intervenção (Tabela 2).
Tabela 2 – Efeito do treinamento de moderada intensidade em diferentes condições ambientais
na qualidade de vida (QV) dos participantes
Controle
N
HR
H
(n=21)

QV
PCF
PCM

(n=14)

(n=15)

(n=17)

Antes

Após

Δ%

Antes

Após

Δ%

Antes

Após

Δ%

Antes

Após

Δ%

47,3

47,1

-0,4

42,1

48,7*

15,7

45,2

53,2*a

17,7

45,8

51,1*

11,6

(7,9)

(8,3)

(11,0)

(7,0)

(7,7)

(3,8)

(9,2)

(5,3)

47,4

46,9

48,8

54,6*

46,9

53,5*

46,5

52,0*

(7,9)

(4,6)

(11,8)

(6,6)

(9,7)

(9,9)

(10,8) (11,3)

-1,1

11,2

14,1

11,8

N: normóxia; HR: hipóxia recuperação; H: hipóxia; PCF: pontuação componente físico; PCM
pontuação componente mental. Média (DP). *p<0,05 depois versus antes. a diferença com o grupo
controle no momento pós. Modelo de regressão linear com efeitos mistos.
Fonte: produção dos autores (2021).

A literatura enfatiza os benefícios proporcionados pela atividade física para a saúde
mental e melhor percepção da QV, ganhando destaque na promoção da saúde, prevenção e
controle de agravos (CASSIANO et al., 2020; HERRING et al., 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se efeito similar dos três grupos de treinamento físico nos componentes
físico e mental da QV. Sobre a saúde mental, na análise dos grupos de treinamento em
conjunto, observou-se associação da intervenção de treinamento físico com a diminuição da
frequência de depressão. E embora não tenha alcançado evidência estatística, observou-se
diminuição de relevância clínica no risco de ansiedade. Sugerem-se políticas públicas com
ênfase na promoção da atividade física no contexto pós-covid.

EFFECTS OF MODERATE-INTENSITY TRAINING IN DIFFERENT
ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON MENTAL HEALTH AND
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS RECOVERED FROM COVID-19:
THE AEROBICOVID STUDY
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effect of training in different environmental conditions on mental
health (MS) and quality of life (QL) of patients recovered from covid-19. Method: Application
of the DASS-21 and SF-12 questionnaires before and after 8 weeks of intervention: a control
group and training groups in normoxia and hypoxia (altitude simulation). Results:
Improvements in the training groups about the risk of depression (training groups together)
and QL. Conclusions: The intervention improved SM and QL.
KEYWORDS: coronavirus infections, depression, exercise.

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO MODERADO EN
DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LA SALUD
MENTAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS RECUPERADAS
DEL COVID-19
RESUMEN
Objetivo: Evaluar el efecto del entrenamiento en diferentes condiciones ambientales sobre la
salud mental (SM) y calidad de vida (CV) de pacientes recuperados del covid-19. Método:
Aplicación de los cuestionarios DASS-21 y SF-12 antes y después de 8 semanas de
intervención: grupo control y grupos de entrenamiento en normoxia e hipoxia (simulación de
altitud). Resultados: Mejoras en los grupos de entrenamiento en el riesgo de depresión
(grupos de entrenamiento juntos) y para la CV. Consideraciones finales: La intervención
mejoró la SM y CV.
PALABRAS-CLAVE: depresión, ejercicio físico, infecciones por coronavirus.
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FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA ANALÍTICA FOUCAULTIANA1
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RESUMO
Foi objetivo deste trabalho problematizar uma experiência de produção de saberes em saúde
na Educação Física (EF), baseada numa perspectiva foucaultiana. Apresenta-se inicialmente
a perspectiva teórico-metodológica, passando à descrição da experiência analítica
empreendida, chegando às considerações reflexivas acerca de um fazer epistemológico sobre
saúde, enquanto objeto de estudos da EF, que considere as relações de saber/poder,
articuladas historicamente.
PALAVRAS-CHAVE: saúde; conhecimento; metodologia.
INTRODUÇÃO
O campo da Educação Física (EF) historicamente constitui sua produção do
conhecimento dentro de três subáreas: biodinâmica, pedagógica e sociocultural. A partir de
uma multiplicidade de atravessamentos de duas grandes áreas, as Ciências Biológicas e da
Saúde e as Ciências Sociais e Humanas, estas três subáreas propiciam uma diversidade
teórico-metodológica e epistemológica profícua. No entanto, é notória a permanência da
dificuldade de diálogo entre os estudos vinculados às duas grandes áreas nas produções da EF
(CORRÊA; CORRÊA; RIGO, 2018; CORRÊA et al, 2020).
Em específico, no que se refere a saúde enquanto objeto de estudo da EF, mesmo com
um gradual crescimento do número de pesquisas relacionadas às Ciências Sociais e Humanas
(MENDES et al, 2017), entende-se necessários esforços para uma produção do conhecimento
que considere questões cultuais, históricas, políticas, sociais e tecnológicas para além
daquelas meramente relacionadas a condições biológicas entre atividade física e saúde
(BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005; MENDES et al, 2017).
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Dentro desse entendimento e buscando corroborar tais esforços, é objetivo deste
trabalho problematizar uma experiência acerca das possibilidades de produção de saberes
sobre saúde na EF, baseadas numa perspectiva teórico-metodológica e analítica desenvolvida
a partir dos estudos de Michel Foucault. Mais especificamente, refere-se à experiência
analítica empreendida sobre as contemporâneas estratégias de produção e vigilância da saúde
percebidas na internet, em especial nas publicações com as hastags #saúde e #corpo presentes
na mídia social Instagram.
Neste sentido, traçam-se apontamentos acerca dos aspectos mais relevantes da
experiência analítica, fazendo inferência aos caminhos teórico-metodológicos possíveis para
uma produção de saberes sobre saúde na EF, dentro da subárea de estudos socioculturais,
numa perspectiva foucaultiana.
DA PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA
Ao pensar sobre a construção de caminhos teórico-metodológicos a partir da lógica
reflexiva que remete os estudos de Foucault, é preciso inicialmente compreender os
movimentos de pesquisa traçados pelo próprio autor, no conjunto de sua obra. Isso significa
que, ainda que se façam esforços para uma classificação de seus movimentos ou interesses de
pesquisa, é imprescindível percebê-los como deslizamentos, gradientes e descontinuados
(VEIGA NETO, 2009; SILVA; SILVA, 2019).
No bojo da analítica de Foucault, “O saber, o poder e o si são a tripla raiz de uma
problematização do pensamento.” (DELEUZE, 2005, p. 124). Desta forma, durante todo seu
fazer de pesquisa esteve presente, em alguma medida de relevância, as questões do discurso,
das relações de força, e da subjetividade, de forma correspondente ao que se compreende
como as três fases do autor: arqueologia, genealogia e anarqueologia (FOUCAULT, 2006;
2008; 2011; 2016; SILVA; SILVA, 2019).
Na fase arqueológica, o interesse estaria centrado na tratativa dos acontecimentos
discursivos percebidos a partir de suas condições históricas de possibilidade, um esforço para
trazer quais seriam as regras, instituições, relações econômicas e sociais que fariam emergir
determinados discursos, e não outros, compreendendo de igual forma o próprio caráter
produtivo dos discursos dentro de suas características e materialidades específicas
(FOUCAULT, 1996; 2006; 2008; CASTRO, 2009).

Como gradiente a sua noção arqueológica, a produção discursiva se coloca para
Foucault enquanto imanentemente relacionada ao exercício do poder, na fase denominada
genealogia. Nesta fase, Foucault trabalha às relações entre o que chama de práticas
discursivas – aquelas produtoras de discursos – e práticas não-discursivas – aquelas referentes
às relações de poder, instituições e seus exercícios políticos. Problematiza, assim, a dimensão
política do discurso, elemento estritamente necessário para o exercício de um poder, que é
relativo a um saber enquanto condição de existência. Refere-se ao pensar na modernidade,
mais especificamente, aos mecanismos do poder disciplinar e de governo dos vivos, seja de
forma individual ou enquanto população (FOUCAULT, 2006; 2016).
Na trilha desta problematização da realidade, Foucault elabora o questionamento
acerca dos interesses a que servem determinados conhecimentos, posicionados em privilégio
em relação a outros, a compreensão das operações relativas ao exercício do poder e sua
articulação ao exercício de um governo dos vivos a partir da produção de subjetividades, além
do entendimento das questões relativas a uma ética da existência2. Estes movimentos levam o
autor a tratativa das produções possíveis de regimes de “verdades” e suas operações, numa
postura anárquica frente ao saber/poder. Uma última fase a qual eventualmente Foucault
(2011) chamou anarqueologia.
Compreendidas as três fases teórico-metodológicas da analítica de Foucault, entendese que é possível acioná-las, como caixa-de-ferramentas, para apreender os objetos próprios
da realidade presente, sem, contudo, definir uma operação analítica específica – se
arqueológica, genealógica ou anarqueológica – mas tomando ciência dos processos de
elaboração do autor e como ele, audaciosamente, deslizar por estes.
DA EXPERIÊNCIA ANALÍTICA EMPREENDIDA
Dentro da perspectiva teórico-metodológica apresentada, desenrolou-se uma
experiência analítica onde objeto, problema e aporte teórico desenvolveram-se entrelaçados.
Neste viés, entendeu-se a necessidade de tratar dos rastos deixados pelas linhas traçadas entre
as relações de força e seus tensionamentos. Na empreitada não se propôs a tarefa de fazer uma
história geral da atualidade, mas sim de trabalhar cenários, noções, destacar falas que
A terceira fase de Foucault é percebida por alguns autores, como Veiga Neto (2009), enquanto a
fase da ética da existência, considerando a ênfase no cuidado de si e dos outros, e nas formas de
produção da subjetividade.
2

possibilitaram compreender um pouco mais sobre os processos contemporâneos de produção
e vigilância da saúde. Neste processo foi preciso considerar as diagonais entre as práticas
discursivas e não-discursivas identificadas, através de uma análise das relações discursivas
entre estas práticas.
Operou-se uma análise discursiva das publicações extraídas do Instagram a partir da
hastags #saúde e #corpo3. Nesta perspectiva, discurso aparece como um “[…] conjunto de
enunciados que se apóia em um mesmo sistema de formação [discursiva] [...]” (FOUCAULT,
2008, p. 122). Os enunciados são considerados a partir de suas características transversais –
relações entre os diferentes enunciados –, relacionais – referentes a quem o produz ou
reproduz – e diagonais – relações entre os discursos e os meios não discursivos (DELEUZE,
2005).
Considerou-se ainda os processos de emergência de uma sociedade de controle como
um novo paradigma de operacionalização do poder. Esta consideração foi elaborada a partir
da compreensão de Deleuze (1992) de uma eventual superação da sociedade disciplinar, como
descrita por Foucault (2006).
Realizou-se assim uma análise dos desdobramentos referentes as relações de força e
estratégias de operacionalização de um (bio)poder para controle da vida e da saúde das
pessoas pela produção de subjetividades, articuladas em regimes de verdades que estão
implicados em práticas construídas dentro de determinados sistemas de formação que
funcionam como regra do que seja ou não relativo à saúde na contemporaneidade.
CONSIDERAÇÕES REFLEXIVAS
Ao problematizar a experiência analítica empreendida e suas perspectivas teóricometodológicas, não foi intenção trazer os resultados encontrados, mas sim provocar reflexões
quanto as possibilidades de produção de saberes sobre a saúde, numa concepção
epistemológica que considere seus importantes atravessamentos referentes às relações de
saber/poder, articuladas historicamente.
No entanto, pode-se destacar que a análise realizada evidenciou modos de ser e estar
exibidos dentro do Instagram, a partir de uma linguagem confessional, interativa ou mesmo
A extração das publicações foi feita entre 22/02/2018 e 25/03/2018. Foram selecionadas 52
publicações de caráter não comercial e 75 publicações referentes a venda de produtos ou prestação de
serviços.
3

interpelativa, (re)produzidos nas postagens pelos próprios usuários da plataforma, através de
textos e imagens que remetem aos enunciados contemporâneos sobre saúde. Estes enunciados
estão relacionados predominantemente aos saberes médico-científicos, que historicamente se
constituem enquanto referencial para uma produção discursiva sobre saúde. Não obstante,
também se relacionam a outros saberes, expandindo a faixa de produção discursiva sobre
saúde em possíveis novos sistemas de formação, novas verdades e novas relações de poder.
Ainda, a partir da análise das publicações do Instagram foi possível discutir os
processos de objetivação da saúde dentro de uma racionalidade de mercado que se opera a
partir da produção de subjetividades múltiplas, virtualizando modelos de saúde e de corpos
tidos como saudáveis, potencializando assim seus efeitos mercadológicos na produção de
subjetividades desejantes.
Neste sentido, considerando a reflexão feita, acredita-se que essa é uma proposta
relevante a EF na medida em que propicia novas percepções sobre a saúde, enquanto objeto
de estudos, dentro de uma necessária tarefa de problematização das contemporâneas
estratégias de produção e vigilância desta saúde para o controle da vida, seus jogos de
saber/poder, suas indexações em regimes de verdades e suas possibilidades de manifestações.
Estratégias cada vez mais disseminadas e inventivas.

SOCIOCULTURAL STUDIES ON HEALTH IN PHYSICAL
EDUCATION: A FOUCAULDIAN ANALYTICAL EXPERIENCE
ABSTRACT
This study aimed to question a knowledge production experience in health in Physical
Education (PE), under a foucauldian perspective. The theoretical-methodological perspective
is initially presented, passing to the description of the analytic experience undertaken,
arriving at reflective considerations about an epistemological action on health, as an object
of PE studies, which considers the relations of knowledge/power, historically articulated.
KEYWORDS: health; knowledge; methodology.

ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE SALUD EN EDUCACIÓN
FÍSICA: UNA EXPERIENCIA ANALÍTICA FOUCAULTIANA
RESUMEN
Este trabajo objetivó problematizar una experiencia de producción de conocimiento en salud
en Educación Física (EF), desde una perspectiva foucaultiana. Se presenta inicialmente la
perspectiva teórico-metodológica, pasando a la descripción de la experiencia analítica
emprendida, llegando a consideraciones reflexivas sobre una acción epistemológica sobre la
salud, como objeto de estudios de EF, que considera las relaciones de conocimiento / poder,
articuladas históricamente.
PALABRAS CLAVES: salud; conocimiento; metodología.
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INFLUÊNCIA ÉTNICO-RACIAL NA OSTEOPOROSE EM MULHERES
NEGRAS PRATICANTES OU NÃO DE EXERCÍCIOS1
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RESUMO
Este estudo discute a influência étnico-racial na origem e no tratamento da osteoporose em
mulheres praticantes ou não de exercícios físicos. Além de corroborar com a hipótese de que
o exercício físico resistido e a hidroginástica, em menor grau, têm demonstrado influência
benéfica sobre a massa óssea de mulheres, o referencial apresenta uma lacuna do
conhecimento, devido à maior densidade mineral óssea e elevada taxa de mortes pós-fraturas
na etnia negra.
PALAVRAS-CHAVE: osteoporose, exercício físico, pós-menopausa, mulheres negras, SUS.

INTRODUÇÃO
A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da
densidade mineral óssea (CRAM et al., 2017), deteriorando a microarquitetura e
consequentemente resultando na fragilidade e rarefação (AARÃO NETO et al., 2002). Numa
perspectiva mundial, tem sido responsável por mais de 8,9 milhões de fraturas anualmente, o
que equivale à ocorrência de uma fratura osteoporótica a cada 3 segundos (JOHNELL;
KANIS, 2006). As fraturas da extremidade proximal do fêmur, podem levar o indivíduo ao
óbito ou à incapacidade física permanente (SOUZA, 2010).
Vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento da osteoporose sendo alguns
deles alteráveis e outros não. A prevalência de osteoporose e a incidência de fratura variam de
acordo com o gênero, idade, estatura, etnia e hereditariedade (COSTA et al., 2016). Em um
estudo feito comparando a taxa de incidência de fraturas de quadril no Nordeste e Sudeste
brasileiros, identificou-se que nesta última região a predominância de fraturas foi maior
(SILVEIRA et al., 2005).
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Estudos têm relatado que mulheres brancas após a menopausa apresentam maior
incidência de fraturas (AGOSTINI et al., 2018). Por sua vez, mulheres afro-americanas
possuem maior densidade mineral óssea, embora, sejam mais propensas a morrer após
fraturas de quadril. A desigualdade na atenção à saúde tem sido considerada um dos fatores
que contribuem para a morbimortalidade referida (CAULEY, 2011). O objetivo deste estudo é
discutir a influência étnico-racial na origem e no tratamento da osteoporose em mulheres
praticantes ou não de exercícios físicos.
GÊNESE DA OSTEOPOROSE
A causa fisiológica mais comum para o aparecimento da osteoporose é a diminuição
do estrogênio que acaba trazendo um desequilíbrio na manutenção da microarquitetura óssea,
onde células de reabsorção agem degradando ossos com maior velocidade que células de
reparação óssea (OLIVEIRA et al., 2016). Esse desequilíbrio é mais prevalente entre os
indivíduos mais velhos, com uma prevalência muito maior em mulheres, sendo o início
coincidente com a menopausa (AGOSTINI et al., 2018).
Os fatores genéticos contribuem com cerca de 46% a 62% na constituição da
densidade mineral óssea e aqueles relacionados ao estilo de vida, tais como a alimentação
desequilibrada e com deficiência de cálcio e vitamina D, contribuem com cerca de 38% a
54% dos acometimentos na saúde óssea (AARÃO NETO et al., 2002). Tem-se destacada a
necessidade de acompanhamento multidisciplinar de mulheres durante e após a menopausa,
tratando simultaneamente a deterioração óssea e o alivio dos sinais e sintomas característicos
dessas fases com alimentação equilibrada e exercícios orientados.
Estudos têm demonstrado que a densidade mineral óssea é maior em negras,
entretanto, essas são mais propensas a morrer após a fratura de quadril, maior tempo de
internação e têm menor probabilidade de assistência medica ambulatorial (BOYTSOV et al.,
2017).
Um estudo randomizado entre 2012 e 2014 nas Universidades de Iowa, Alabama em
Birmingham e na Geórgia considerando a diferença racial entre mulheres negras e brancas,
com idade média de 66 anos, demonstrou que as mulheres negras apresentavam menor
escolaridade, pior estado de saúde e tinham menor probabilidade de relatar histórico de
osteoporose (CRAM et al., 2017).

O Ministério da Saúde compreende a situação de desigualdade que afeta a saúde da
população negra no Brasil, como a maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas, altos
índices de violência. Reconhece que o racismo vivenciado pela população negra incide
negativamente nesses indicadores (BRASIL, 2010).
PREVENÇÃO E TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICOS DA OSTEOPOROSE
A prevenção não farmacológica da osteoporose através da prática regular de exercício
tem apresentado uma série de benefícios, como diminuição na incidência de fraturas (COSTA
et al., 2016), melhora na capacidade funcional e em valências físicas (RADOMINSKI et al.,
2017), manutenção de funções fisiológicas diversas (ALMEIDA et al., 2015). Os estímulos
provocados pelo exercício, principalmente os que causam compressão ou tensão, formam o
efeito piezoelétrico ósseo que geram sinais bioquímicos com potencial elétrico, estimulando a
atividade celular para a deposição de minerais nos pontos de estresse (CADORE et al., 2005).
Exercícios resistidos têm importante papel na manutenção da massa óssea, prevenindo
e evitando o agravamento do quadro da osteoporose em idosos e adultos como tática de
prevenção (HAWERROTH et al., 2010). Exercícios que aumentam a força e a massa
muscular também aumentam a massa óssea e podem servir como uma medida de prevenção,
retardar ou reverter à perda de massa óssea em indivíduos com osteoporose (AUAD et al.,
2017).
A hidroginástica é uma modalidade que tem atraído idosos, muito provavelmente por
reunir benefícios como segurança, ludicidade, adaptabilidade aos diferentes níveis de
experiência, possibilidade de ganhos de força pela ação da resistência da água, entre outros.
Os exercícios realizados em piscina podem oferecer impactos durante a realização de saltitos,
por exemplo, gerando uma sobrecarga no tecido ósseo suficiente para estimular algum grau de
osteogênese (MOREIRA, 2004).
Em um estudo observacional feito em Portugal para identificar a influência da
hidroginástica na densidade mineral óssea em mulheres na menopausa, com osteopenia ou
osteoporose,

a

densidade

mineral

óssea

das

praticantes

de

hidroginástica

foi

significativamente maior na coluna lombar e fêmur proximal, em relação ao grupo sedentário
(SILVA, 2018).

POLÍTICAS PÚBLICAS
O SUS é um dos grandes responsáveis pela criação de políticas públicas de um modo
geral. Os serviços de atendimento integral, com atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais; conta com a participação da comunidade para garantir políticas, ações
adequadas às necessidades aos grupos em condições de desigualdade e com necessidades
específicas (WERNECK, 2010).
A partir dos diagnósticos epidemiológicos, o SUS criou mecanismos mais justos à
saúde das mulheres, como o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)
elaborado em 1984, o qual foi ampliado em maio de 2004 tornando-se a Política Nacional de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Tal política considera as diferentes
condições de saúde, além da importância racial para análise dos indicadores e melhor
avaliação da situação de saúde das populações. Em 2005 foi criada especificamente a Atenção
à Saúde das Mulheres Negras e, em 2009 foi incorporado a Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra (PNSIPN) (TAVARES et al., 2018).
A PNSIPN prevê a luta por melhores condições de vida e saúde dessa população, por
consequência elementos têm sido agregados. Nos últimos anos a comunidade negra
organizada produziu vários documentos que apontam as ações prioritárias em saúde para a
população negra em todo o território nacional, negociar a inclusão destas demandas e
propostas como compromisso de gestão é fundamental (SILVA, 2007).
Esta política se insere no SUS, através de estratégias de gestão solidária e
participativa, que incluem diversos critérios como a incorporação do quesito raça na
elaboração de informações epidemiológicas para a determinação de prioridades e tomada de
decisão, o desenvolvimento do controle social, o combate e prevenção do racismo
institucional e a implantação de ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e
estimular a igualdade racial. O racismo institucional manifesta-se por meio de normas,
práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano, resultantes da ignorância,
falta de atenção, preconceitos ou estereótipos racistas, sempre colocam pessoas de grupos
raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados
pela ação das instituições e organizações (BRASIL, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste estudo possibilitou uma análise da osteoporose. Além disso,
foram expostas algumas estratégias de prevenção e tratamento não farmacológico através de
exercícios resistidos e da prática da hidroginástica.
Estudos

disponíveis

na

literatura

sobre

etnia

negra

e

osteoporose

são

predominantemente defensores que a densidade mineral óssea em negros é maior que todas as
outras etnias; no entanto são parcas as investigações que demonstram a alta taxa de
mortalidade pós-fratura na respectiva população, marcada por desigualdades socioeconômicas
e, consequentemente, por preconceitos que ferem a dignidade de mulheres em uma fase tão
significante de suas vidas. Urge que a população de mulheres negras também se beneficie de
avanços, no sentido de reduzir iniquidades raciais na saúde.

ETHNIC-RACIAL INFLUENCE ON THE OSTEOPOROSIS IN BLACK
WOMEN PRACTICING OR NOT PRACTICING EXERCISE
ABSTRACT
This study discusses the ethnic-racial influence on the origin and treatment of osteoporosis in
women, whether or not they practice physical exercise. In addition to corroborating the
hypothesis that resistance physical exercise and water aerobics, to a lesser degree, have
shown a beneficial influence on the bone mass of women, the reference presents a gap in
knowledge, due to the higher bone mineral density and high death rate post-fractures in black
ethnicity.
KEYWORDS: osteoporosis, physical exercise, post-menopause, black women, SUS.

INFLUENCIA ÉTNICO-RACIAL EN LA OSTEOPOROSIS EN
MUJERES NEGRAS QUE PRACTICAN O NO PRACTICAN
EJERCICIO
RESUMEN
Este estudio analiza la influencia étnico-racial en el origen y tratamiento de la osteoporosis
en mujeres, practiquen o no ejercicio físico. Además de corroborar la hipótesis de que el
ejercicio físico de resistencia y los aeróbicos acuáticos, en menor grado, han mostrado una
influencia beneficiosa sobre la masa ósea de las mujeres, la referencia presenta un vacío de
conocimiento, debido a la mayor densidad mineral ósea y alta tasa de mortalidad. postfracturas en la etnia negra.

PALABRAS CLAVE: osteoporosis, ejercicio físico, posmenopausia, mujer negra, SUS.
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RESUMO
A SARS-CoV-2 alterou a rotina de pessoas com deficiência (PCD), tratamentos e demais
atividades. Este estudo trata-do resultado de uma intervenção extensionista no Projeto
Qualidade de Vida para Todos(PQVT), a partir de um novo modelo de atuação, direcionadas
à Paralisia Cerebral (PC). Foi possível a manutenção das habilidades, bem estar e qualidade
de vida do beneficiário, por gerar nova perspectiva e buscas aprofundadas sobre a patologia
e reabilitação, de forma integral e multidisciplinar.
Palavras-Chave: Reabilitação. Extensão universitária. Multidisciplinar.
INTRODUÇÃO
O PQVT é um projeto de extensão universitária multidisciplinar (graduandos de
Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia) tem como objetivo promover
qualidade de vida (QV) por meio de atividades aquáticas dos beneficiários e familiares,
desenvolvido na PUC Minas/PROEX.
Diante da pandemia, a partir de março de 2021 iniciou-se o Regime Letivo Remoto,
tornando as atividades virtuais por tempo indeterminado.
Visando garantir os direitos de atendimento com igualdade de condições para PCD,
iniciamos atendimento virtual. Neste trabalho apresentamos o resultado de atendimento
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realizado com um beneficiário com PC, visando dar continuidade às atividades, mantendo os
objetivos do projeto.
METODOLOGIA
Os atendimentos passaram a ser realizados em um novo modelo, novas estratégias
foram elaboradas e a proposta foi apresentada ao beneficiário/responsável. Identificou-se a
rotina diante da pandemia, dificuldades e lazer, devido ao isolamento social gerando perda de
rotina e liberdade, trazendo consequências emocionais, psicológicas entre outras. O
planejamento foi elaborado atendendo disponibilidade e interesse, sendo realizado por vídeo
chamadas semanais com duração de uma hora. O beneficiário deveria estar acordado e
responsivo, em um ambiente que permitisse mudança de postura, além do uso dos dispositivos
como andador, estabilizador e órteses.
DISCUSSÃO
O beneficiário, de 14 anos, apresenta CID 10 - G80, (encefalopatia crônica infantil,
persistente não progressiva, decorrente de fatores pré, peri ou pós natais, danificação ou
disfunção do sistema nervoso central promove desordens do desenvolvimento, postura e
movimento (LEITE; PRADO, 2004), meningite neonatal e prematuridade). É dependente para
as atividades diárias, usa medicação para espasticidade e, quase sempre, utiliza cadeira de rodas.
Faz parte do PQVT desde 2019 e, ao dar continuidade na melhoria das dificuldades
apresentadas, notou-se comprometimento dos membros, com ênfase no hemicorpo esquerdo;
dificuldade respiratória, de controle de tronco, redução da amplitude de movimento de
membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII); fraqueza da musculatura abdominal;
aumento da contratura muscular geral e desequilíbrio postural. Foram realizadas atividades
visando melhora do quadro apresentado. Não apresenta atrasos na linguagem, mas notou-se
alterações articulatórias, como ceceio anterior e dificuldade na produção do tepe alveolar, /r/.
Atualmente realiza acompanhamento fisioterapêutico e pratica esporte terapêutico, além do
PQVT.
Foram propostas atividades de sentado para de pé, alongamentos, mobilização articular,
massagem proprioceptiva de MMSS e MMII, descarga de peso de MMII, alcance e
manipulação, abdominais, abdução do quadril.

Para a realização de abdominais, o beneficiário deveria estar posicionado em decúbito dorsal
(Dd) e com os braços estendidos, segurando um cabo de vassoura, em que a mãe poderia
fornecer apoio, facilitando a atividade nos momentos iniciais.
O beneficiário utiliza andador e estabilizador, porém, com mais frequência, a cadeira de
rodas. Sendo assim, propôs-se a transferência de postura, do sentado para de pé, já que esta
favorece o aumento da força dos músculos extensores do quadril e joelho.
Considerando que a pessoa com PC frequentemente apresenta uma flexoadução de
quadril que gera uma alteração postural e desequilíbrio do tronco importantes, foi realizada
abdução de quadril, posicionado em Dd e a mãe apoiaria distalmente a mão na coxa, com a
outra perna estendida e, assim, deveria abduzir o quadril, alongando seus extensores
(CARGNIN; MAZZITELLI, 2003).
Nos alongamentos dos MMII, foi realizado, em Dd, uma flexão de quadril com a perna
estendida, em que o beneficiário deveria manter uma das pernas em extensão na superfície e, a
outra, deveria ser elevada, atentando-se para que o joelho não fosse fletido, sempre alternando
as pernas e respeitando o limiar de dor. Para os MMSS, foi realizado sentado e o ombro
abduzido a 90° junto a uma extensão de cotovelo, sem causar desconforto com dor e,
posteriormente, a extensão dos punhos e dedos, promovendo consciência corporal, bem como
normalizar o tônus muscular, melhorando a postura e amplitude de movimento, aprimorando a
performance, podendo reduzir os riscos de traumas (NUNES; MARTINS; MACEDO, 2010;
SEBASTIÃO, 2016). Além disso, esta atividade reorganiza as fibras musculares e, assim, reduz
a espasticidade (MORO, et. al, 2019).
Como a espasticidade gera um padrão em flexão do punho e dos dedos, tornou-se
necessário realizar alongamento, com promoção de funcionalidade e, por isso, foi proposto
exercício de alcance e manipulação, na postura sentado, com o alinhamento dos pés sendo
estimulado a pegar objetos colocados a sua frente, em diversas direções e, em seguida,
manipulá-los, ressaltando a importância do bom posicionamento e alinhamento para que
disfunções motoras não fossem avultadas (MAZZITELLI et. al, 2011).
Na mobilização articular, nos MMII, em Dd com o joelho fletido, com uma das mãos
apoiar o dorso do pé, mantendo-o firme, e com a outra, segurar a região distal da tíbia e fíbula,
realizando, com a mesma, um movimento anteroposterior. Após isto, sugeriu-se que a
responsável puxasse os dedos para cima, de forma alternada. Nos MMSS, poderia puxar dedo

por dedo, para diminuir o padrão em garra. Trata-se de uma técnica de movimentos passivos de
um segmento corporal, dentro da amplitude de movimento, de maneira homogênea e em um
determinado ritmo, para melhora da congruência articular e evitar contraturas (ZUARDI, et. al,
2009; SEBASTIÃO, 2016).
Também foi orientado a descarga de peso nos MMSS que é capaz de prevenir o
encurtamento muscular, melhorar o crescimento ósseo, a estabilidade da cintura escapular e
tronco e, consequentemente, atua sobre a função (OLIVEIRA, et.al, 2019). Para tal, foi
necessário polaina nos MMSS e órtese para as mãos. Na posição ortostática, com auxílio de um
estabilizador, e um responsável próximo, pediu-se que o beneficiário apoiasse as mãos sobre
uma superfície fixa, segura, e descarregasse seu peso nas palmas das mãos.
Por fim, foi sugerido que o beneficiário mantivesse uma rotina e as atividades diárias,
pois apresentam importante influência na regulação do sistema metabólico, cardiovascular e
imunológico, sendo capaz de modular a quantidade de células de defesa no organismo
(PITANGA; BECK; PITANGA, 2020). O isolamento social pode aumentar as dificuldades
funcionais e emocionais da criança, sendo indispensável à rotina das atividades e práticas que
aumentem a interação para a manutenção do desenvolvimento, levando em consideração a
plasticidade cerebral (COMITÊ CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA,
2020). Para além, as brincadeiras lúdicas fornecem experiências diversas, que estimulam
diversas habilidades (SEBASTIÃO, 2016).
Para continuidade, foi elaborada uma cartilha com vídeos explicativos, com cada uma
das atividades, para que a família auxiliasse a proposta favorecendo a boa relação entre família
e os profissionais envolvidos, uma vez que, este fator promove melhora no tratamento,
potencial de crescimento e desenvolvimento da criança, facilitando no prognóstico
(SEBASTIÃO, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atual cenário e as novas práticas se tornaram desafiadoras, principalmente na
reabilitação. O uso da tecnologia e seus avanços permitiram que as atividades fossem mantidas,
de forma adaptada, mas sem perder qualidade e/ou resultados esperados.
O principal objetivo desta intervenção se baseou na promoção da QV, atenuando os
impactos e restrições referentes à pandemia. Com base nos relatos semanais do beneficiário e

da mãe, percebeu-se melhora na interação social e na reorganização da rotina. Os exercícios
específicos foram essenciais para a manutenção das habilidades e funcionalidade,
principalmente ao ser concomitante às demais intervenções terapêuticas.
Tal mediação e contato permitiram a ampliação da perspectiva de tratamento e
assistência em saúde, ainda vistos apenas presencialmente. O contexto virtual possibilitou a
busca de novas habilidades pessoais e interpessoais e a busca da melhor forma para se abordar
o outro, modificar as estratégias mantendo os objetivos e ter um olhar integral, com ênfase, no
contexto familiar e social.

EXTENSIONIST INTERVENTION: CEREBRAL PALSY AND
QUALITY OF LIFE DURING A PANDEMIC
ABSTRACT
SARS-CoV-2 changed the routine of people with disabilities (PCD), treatments and other
activities. This study deals with the result of an extension intervention in the Quality of Life for
All Project (PQVT), based on a new model of action, aimed at Cerebral Palsy (CP). It was
possible to maintain the beneficiary's skills, well-being and quality of life, as it generated a new
perspective and in-depth searches on the pathology and rehabilitation, in an integral and
multidisciplinary way.
KEYWORDS: Rehabilitation. University Extension. Multidisciplinary.

INTERVENCIÓN EXTENSIONISTA: PARÁLISIS CEREBRAL Y
CALIDAD DE VIDA DURANTE LA PANDEMIA
RESUMEN
El SARS-CoV-2 cambió la rutina de las personas con discapacidad (PCD), los tratamientos y
otras actividades. Este estudio aborda el resultado de una intervención de extensión en el
Proyecto Calidad de Vida para Todos (PQVT), basado en un nuevo modelo de actuación,
dirigido a la Parálisis Cerebral (PC). Se logró mantener las habilidades, el bienestar y la
calidad de vida del beneficiario, ya que generó una nueva perspectiva y búsquedas en
profundidad sobre la patología y rehabilitación, de manera integral y multidisciplinar.
PALABRAS CLAVE: rehabilitación. Extensión Universitaria. Multidisciplinario.
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ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE JOGADORES DE CATEGORIA
DE BASE DE FUTEBOL DE CLUBE DE SANTA CATARINA1
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RESUMO
Objetivou-se compreender os itinerários terapêuticos de jovens de um clube de futebol de
Santa Catarina. Utilizou-se de um estudo de campo, com abordagem qualitativa e coleta de
dados através de grupos focais. Para a análise utilizou-se a análise temática, onde os
resultados foram divididos em categorias, sendo: concepções de saúde e itinerários
terapêuticos. Consideramos que os atletas possuem concepções de saúde variadas, mas
sobretudo de cunho biologicista.
PALAVRAS-CHAVE: saúde; itinerários terapêuticos; futebol.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, o futebol no Brasil era um esporte praticado em clubes e sedes sociais,
onde apenas homens brancos da alta classe o podiam desfrutar, tanto no campo, quanto nas
arquibancadas (LOPES, 1998). Seu processo de popularização foi longo e resultante de um
contexto turbulento, de confrontos políticos e de conflitos entre diferentes grupos sociais
(MURAD, 1994, p. 72).
Partindo das transformações no esporte e aos novos modelos de gestão que passaram a
integrar o futebol, surgiu a necessidade de formar jogadores, seja para integrar os elencos dos
clubes profissionais ou então para servir como fonte de renda ao clube que revela o atleta. O
processo de formação de um atleta de futebol é complexo, e não se deve pensar apenas em
formar um atleta de alto rendimento, mas sim, preocupar-se de maneira integral com o ser, em
especial com seus processos de saúde e doença. Dessa maneira, faz-se necessário entender

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

como ocorrem os itinerários terapêuticos relacionados aos aspectos de saúde dentro das
categorias de base a partir de uma visão humanizada e não tão somente biológica.
Entende-se por itinerários terapêuticos as condutas utilizadas por qualquer indivíduo
quando se busca impedir, amenizar ou curar os problemas de saúde que possam aparecer.
Sobre esses itinerários, Martinez (2006) afirma que podem ser recursos de práticas caseiras,
religiosas e biomédicas predominantes.
A partir do apresentado, esse estudo teve como objetivo compreender quais são os
itinerários terapêuticos utilizados pelos jovens atletas de uma categoria de base de um clube
de futebol profissional de Santa Catarina (Brasil).
METODOLOGIA
Essa pesquisa baseou-se em uma abordagem qualitativa. Foi desenvolvida por meio de
observações e registros em relatórios, assim como, entrevistas semiestruturadas em grupos
focais com os atletas investigados. Ao final, após depurados os dados produzidos, se fez
análise temática.
A coleta de dados foi realizada a partir de rodas de conversa em grupos focais, uma
técnica bastante utilizada em pesquisas qualitativas e definida por Kitzinger (2000) como uma
forma de entrevistas com grupos, baseadas na comunicação e na interação. Os atletas foram
divididos em 2 (dois) grupos focais que aconteceram em dois dias diferentes. As conversas
tiveram uma duração média de 30 minutos cada e foram norteadas por questões buscando
responder à questão problema e os objetivos desse estudo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
CONCEPÇÕES DE SAÚDE
Almeida Filho (2011) define que saúde é um problema simultaneamente filosófico,
científico, tecnológico, político e prático que diz respeito a uma realidade rica, múltipla e
complexa. No que tange a discussão das entrevistas realizadas, o entrevistado 4 (E4), ao
comentar sobre como compreendia saúde em sua perspectiva, afirmou: “saúde pra mim é uma
boa alimentação, não ter doenças, praticar esportes, é isso”. Esta forma de compreensão de
saúde está alinhada com a definição tão promulgada da Organização Mundial de Saúde, pois
direciona a concepção para ausência de doenças. Semelhanças também com relação a esse

conceito de saúde são encontradas na fala de diversos entrevistados como o E9 que fala: “pra
mim, saúde é quando o cara está se sentindo bem”, enquanto para E10 “saúde é ter boa
alimentação, bom sono, estar bem com si próprio, não estar doente.
Alguns dos entrevistados, no entanto, utilizaram um conceito mais pessoal, como o
E14 que cita que a saúde familiar afeta na sua saúde também, e o E6 que afirma “saúde pra
mim se relaciona com o futebol e também com os fatores extras, minha família, minha
namorada, se não for saudável fora de campo, dentro tu não vai ser”. Os conceitos relatados
pelos entrevistados, em geral fazem ligação direta com a prática do futebol.
O E3 acredita que “cada profissional do departamento de saúde auxilia de uma forma,
cada um na sua área, cada um com a sua importância”, fala que se assemelha ainda com as
respostas dos E4, E9, E10 e E13. Já o E2 vai um pouco além e diz ser importante esse suporte
de profissionais oferecidos pelo clube, pois “as vezes a gente se abala psicologicamente e no
meu caso, eu tenho o suporte da família, mas os guris que estão aqui as vezes precisam do
psicólogo, da assistente social e querendo ou não, eles ajudam bastante”.
Essa diferença quanto às concepções de saúde pode ser entendida como a confirmação
de que saúde é um fenômeno, que não pode e nem deve ser visto apenas como ausência de
doença, e sim como uma construção, que tem diversos determinantes, significados e
individualidades a ele atribuído e “somente ações de múltiplos tipos e integradas poderão
alterar qualitativamente o perfil de saúde dos indivíduos da sociedade como um todo”
(CHAVES, 1980, P.77).
ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS
Os cuidados com a saúde e os itinerários terapêuticos utilizados para tal podem mudar
de acordo com o ambiente em que o indivíduo está inserido, e desse modo, os valores
culturais podem determinar os processos de atribuir sentidos e aferir saúde-doença de forma
individual e coletiva. Assim, quando o indivíduo precisa se deslocar do local em que está
habituado a viver, dificuldades na adaptação podem surgir inclusive na maneira de cuidar da
saúde.
No que se refere aos cuidados com a saúde a partir de noções do senso comum o E1
citou diversas vezes que realizava algumas práticas utilizadas pela sua mãe e sua avó como,
por exemplo, “quando eu estou com gripe, eu vou e faço suco de laranja, suco de limão, mel,

que foi o que minha vó passou pra mim”, ou ainda, “quando eu preciso, eu pego a beterraba,
bato com mel e coloco na geladeira e depois eu tomo, minha mãe sempre fazia pra mim, ela
falava que era bom e eu fico melhor”. Além disso, o E13 também assume entrar em contato
com a mãe quando necessário: “eu quando fico doente ou algo assim que não seja muito
grave, eu mando mensagem para a minha mãe, peço um remédio ou alguma outra coisa, mas
vou ao médico só quando é mais grave”.
Entrementes, os tratamentos buscados pelos sujeitos entrevistados são mostrados de
diferentes formas. Quando questionados sobre alguma prática específica para as partidas de
futebol, os entrevistados responderam que também faziam uso de práticas religiosas, como o
E2 que afirmou: “eu procuro pensar só no que eu preciso fazer dentro de campo e fazer minha
oração, nada de diferente do pessoal, seja o que deus quiser e vamos pro game”, o E4 que
disse: “... ás vezes fazemos cultos na concentração na noite anterior sabe”.
O entrevistado E1 mostra uma preocupação coletiva, em que cita a seguinte frase: “eu
escuto música, eu oro, peço a proteção dos meus amigos, do time que a gente vai jogar contra,
pra não acontecer nada de grave pra ninguém, pra que todos possam sair bem e que seja feita
a vontade dele né, se for pra sair com a vitória a gente sai, se não vida que segue né, é isso”.
Pargamente e Park (1995) afirmam que a religião é utilizada para diferentes propósitos, tais
como soluções de problemas, ou buscas por respostas.
Quando questionados sobre as práticas de cuidados com a saúde que eles utilizavam
no dia a dia, destacamos os seguintes excertos: E4: “Primeiramente quando fico doente passo
pelo clube, pelo médico…”; E5: “Sempre procuro o médico do clube”. Ambos citaram a
procura pela figura do médico, sendo, no entanto, sempre direcionado para o atendimento
disponibilizado pelo clube. Além disso, o E1, que também faz uso de práticas informais e
populares em cuidados com a saúde, também manifestou: “Quando é algo mais grave a gente
procura o médico...”, reafirmando a inter-relação entre os setores de atenção à saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do ambiente investigado, conforme percebemos nesta pesquisa, os cuidados
em saúde geralmente se referem ao modelo biomédico. Já no que se refere a itinerários
terapêuticos, foi possível identificar a utilização dos três setores de atenção à saúde, uma
mistura de cuidados com profissionais de saúde que são disponibilizados pelo clube, as

práticas caseiras que são indicadas geralmente pelas mães e avós, e também as práticas
religiosas, citada como atos realizados por todos os entrevistados.
Identificamos ainda diferentes concepções de saúde dentro do mesmo grupo, no
entanto, foi unânime o reconhecimento da importância dos cuidados com a saúde,
independente do itinerário escolhido. Além do mais, ainda que relacionada especificamente
com a prática esportiva, as concepções de saúde foram vistas como influenciadas por
diferentes determinantes, portanto, como um fenômeno multifatorial.

THERAPEUTIC ITINERARIES OF FOOTBALL BASE CATEGORY
PLAYERS FROM THE CLUBE DE SANTA CATARINA
ABSTRACT
The objective was to understand the therapeutic itineraries of young people from a soccer
club in santa catarina. A field study was used, with a qualitative approach and data collection
through focus groups. For the analysis, thematic analysis was used, where the results were
divided into categories, namely: health concepts and therapeutic itineraries. We consider that
athletes have different health conceptions, but above all of a biologicist nature.
KEYWORDS: health; therapeutic itineraries; soccer.

ITINERARIOS TERAPÉUTICOS DE JUGADORES DE CATEGORÍA
BASE DE FÚTBOL DEL CLUBE DE SANTA CATARINA
RESUMEN
El objetivo fue conocer los itinerarios terapéuticos de los jóvenes de un club de fútbol de
santa catarina. Se utilizó un estudio de campo, con enfoque cualitativo y recolección de datos
a través de grupos focales. Para el análisis se utilizó el análisis temático, donde los
resultados se dividieron en categorías, a saber: conceptos de salud e itinerarios terapéuticos.
Creemos que los deportistas tienen diferentes concepciones de la salud, pero sobre todo de
naturaleza biológica.
PALABRAS CLAVE: salud; itinerarios terapéuticos; fútbol.
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RESUMO
O Estudo buscou verificar os níveis de atividade física conforme a faixa etária de professores
no contexto da pandemia de COVID-19. Utilizou-se Questionário Sociodemográfico, IPAQ –
Versão Longa e testes de Qui-Quadrado para a análise dos dados. Foram encontradas
diferenças significativas em variáveis sociodemográficas considerando a Atividade Física
como Meio de Transporte sendo que, professores de até 39 anos tendem a ser menos ativos
fisicamente no transporte que professores acima de 50 anos.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Docentes; Pandemia de COVID-19.
INTRODUÇÃO
A pandemia de COVID-19 afetou a vida em todos os países no ano de 2020,
colocando o distanciamento social como premissa central para contenção da circulação viral
do SARS-CoV2 (BRASIL, 2020). Neste contexto, cerca de 70% de toda a população escolar
mundial foi afetada pelo fechamento das escolas (UNESCO, 2020) e os professores passaram
a trabalhar majoritariamente de suas residências, com menos atividades presenciais realizadas
no ambiente escolar.
Com o fechamento das escolas e medidas de distanciamento social aplicadas, os
índices de atividade física (AF) apresentaram redução. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) indica que, dos 18 aos 64 anos, o mínimo semanal adequado para a redução de riscos
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à saúde são 150 minutos de AF moderada ou 75 minutos de AF intensa, seja de forma
contínua ou dividida, sendo o ideal um mínimo de 300 minutos semanais de AF moderada ou
150 minutos de AF intensa (WHO, 2010).
Ao considerar a migração das atividades profissionais para o âmbito residencial,
menor incidência de atividades presenciais no lócus escolar e o deslocamento reduzido, o
objetivo do estudo foi de verificar os níveis de atividade física considerando a faixa etária dos
professores no contexto da pandemia de COVID-19.
MÉTODO
A pesquisa caracterizou-se como descritiva, de corte transversal e de abordagem
quantitativa, com população composta por 405 professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental (Séries Iniciais) da Rede Municipal de Educação de Paiçandu-PR. A amostra
analisada foi composta por 201 professores da Rede (49,62% da população). Destaca-se que a
investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Estadual de Londrina (CAAE: 35258820.5.0000.5231).
Para coleta de dados foram aplicados dois instrumentos, sendo um Questionário
Sociodemográfico e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Versão Longa
(MATSUDO et al., 2001). No questionário sociodemográfico foram utilizadas as variáveis
sociodemográficas: sexo, local de atuação, estado civil, filhos, área de atuação, nível de
atuação, grau de formação, horas de lazer semanal, horas de lazer no final de semana,
percepção de saúde, tipo de vínculo com a rede municipal, local da escola, escola em área de
risco, distância do trabalho, meio de locomoção, carga horária de trabalho total, carga horária
de trabalho com a rede municipal, principal fonte de renda, renda suficiente, faixa etária e
tempo de docência.
Para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o IPAQ – Versão Longa
(MATSUDO et al., 2001), o qual avalia os seguintes domínios da atividade física: Trabalho,
Deslocamento, Lazer e Atividades Domésticas. Destaca-se que os professores foram
classificados conforme a classificação proposta pela OMS, sendo: Insuficientemente Ativos
(<150 minutos semanais de AF) e Ativos Fisicamente (>150 minutos semanais de AF)
(WHO, 2010).

Para análise dos dados foram utilizados os testes de Qui-Quadrado de Pearson e QuiQuadrado de Tendência relacionando as Variáveis Sociodemográficas e o constructo da
Atividade Física conforme a Faixa Etária. Destaca-se que em todas as análises foi adotado
nível de significância de 95% (p<0,05).
RESULTADOS
Os resultados evidenciaram que a maioria dos professores possuía 30 a 39 anos
(32,8%), sendo que ao relacionar as variáveis sociodemográficas com a faixa etária (Tabela
1), verificou-se diferenças significativas apenas nas variáveis: Situação Conjugal (p=0,025),
Filhos (p<0,001), Área de Atuação (p=0,010) e Meio de Locomoção (p=0,003).
Em relação à Situação Conjugal, observou-se que o grupo sem companheiro possuía
maior representatividade entre os docentes com até 29 anos, enquanto os docentes com
companheiro possuíam maior representatividade após os 30 anos. Em relação a possuir filhos,
o grupo de 40 a 49 anos apresentou maior representatividade. Sobre a área de atuação e meio
de locomoção constatou-se que os professores de Arte e EF e que realizavam transporte
passivo possuíam acentuada representatividade até os 39 anos, enquanto os docentes regentes
e que realizavam transporte ativo possuíam idade mais elevada (a partir dos 40 anos).
Tabela 1. Associação entre a Faixa Etária e Variáveis Sociodemográficas
Até 29 anos
n(%)

Faixa Etária
30 a 39 anos
40 a 49 anos
n(%)
n(%)

Situação Conjugal
Sem Companheiro
17 (25,4)
21 (31,3)
13 (19,4)
Com Companheiro
14 (10,4)
45 (33,6)
44 (32,8)
Filhos
Sim
11 (7,6)
46 (31,9)
51 (35,4)
Não
20 (35,1)
20 (35,1)
6 (10,5)
Área de Atuação
Regente
25 (14,0)
54 (30,2)
54 (30,2)
Arte e EF
6 (27,3)
12 (54,5)
3 (13,6)
Meio de Locomoção
Transporte Ativo
5 (7,9)
14 (22,2)
21 (33,3)
Transporte Passivo
26 (18,8)
52 (37,7)
36 (26,1)
Legenda: Probabilidade estimada pelo Teste de Qui-Quadrado de Pearson
Fonte: Os autores

50 anos ou mais
n(%)

p

16 (15,7)
31 (23,1)

0,025

36 (25,0)
11 (19,3)

<0,001

46 (25,7)
1 (4,5)

0,010

23 (36,5)
24 (17,4)

0,003

Ao avaliar o nível de atividade física considerando a avaliação global do constructo,
observou-se que 185 (92%) professores eram ativos fisicamente. Entretanto, ao relacionar a
Faixa Etária ao constructo da atividade física, observou-se que apenas a atividade física como
meio de transporte evidenciou associação significativa com a faixa etária (p=0,034), sendo
que os professores de 30 a 39 anos possuíam maior porcentagem de Insuficientemente Ativo,
quanto os docentes com 50 anos ou mais possuíam maior porcentagem de docentes Ativos
Fisicamente (Tabela 2).
Tabela 1. Associação entre a Faixa Etária e Variáveis Sociodemográficas
Faixa Etária
Até 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos ou mais
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
Atividade Física como meio de Transporte
Insuficientemente Ativo
30 (17,4)
57 (33,1)
48 (27,9)
37 (21,5)
Fisicamente Ativo
1 (3,4)
9 (31,0)
9 (31,0)
10 (34,5)
Legenda: Probabilidade estimada pelo Teste de Qui-Quadrado de Tendência
Fonte: Os autores

p
0,0
34

DISCUSSÃO
A associação entre a faixa etária e a dimensão de atividade física como meio de
transporte

permitiu

identificar

inicialmente

que

dentre

o

grupo

de

professores

insuficientemente ativos, os docentes de 30 até 39 anos eram a maioria É importante frisar
que a dimensão de atividade física como meio de transporte aborda a prática de atividade
física (caminhada e pedalada) para se deslocar a locais específicos, como lojas, local de
trabalho, mercados, entre outros (MATSUDO et al., 2001). Apesar da pandemia ter afetado a
circulação de pessoas e a diminuição de deslocamentos, destaca-se que funções
administrativas e organizacionais da escola se mantiveram ao menos uma vez por semana
para a amostra analisada.
Pelo pouco tempo de vínculo com a rede de ensino, docentes de 30 a 39 anos tendem a
não possuir ainda a autonomia e oportunidade de escolher locais de trabalho perto de onde
moram, impondo a necessidade de transitar com transportes passivos. Isso porque, de acordo
com as leis que regem o contrato empregatício do participantes da amostra, a escolha de local
de trabalho é feita mediante o tempo de trabalho, ou seja, a fila de escolha de vagas é
organizada do maior tempo de trabalho para o menor tempo.

Estudos identificaram que professores em início de carreira não possuem muitas
oportunidades de escolha de vagas nas escolas e acabam por ser direcionados as instituições
de ensino distantes de suas residências (BOTH et al., 2013). Em complemento, Brito et al.
(2012) evidenciaram que professores do ensino público de São Paulo que tem de 31 a 42 anos
apresentaram os níveis mais baixos de atividade física.
Por outro lado, os docentes mais jovens apresentaram menor indice de fisicamente
ativos como meio de transporte. Tal resultado pode ser justificado pelas evidencias
apresentadas na Tabela 1, onde professores de 30 a 39 anos que possuíam filhos (teoricamente
com maior nível de dependência de seus pais) e companheiros, o que pressupõe uma rotina
diária mais agitada em relação ao cuidado com a família. De fato, a pesquisa de Silva et al.
(2019) identificou que professores que viviam com companheiros e que possuíam filhos
demonstraram maiores níveis de inatividade física.
Ainda foi evidenciado que dentre os professores Fisicamente Ativos os docentes mais
velhos eram a maioria (50 anos ou mais), enquanto que, os mais novos (até 29 anos)
apresentam-se como menor grupo (Tabela 2). Essa realidade pode ser explicada porque,
professores mais velhos (50 anos ou mais) tendem a ter maior tempo de vínculo empregatício
com a rede de ensino, o que favorece na escolha locais de trabalho mais próximo de suas
residências, e consequentemente vão caminhando para a escola (TORRES et al., 2008). Essa
evidência pode ser reafirmada na Tabela 1, onde professores mais velhos apresentam
majoritariamente o uso de transporte ativo, fato similar evidenciado entre professores de São
Paulo (BRITO et al, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características da amostra do estudo permitiram identificar que professores mais
velhos tendem a ser mais ativos fisicamente considerando a prática de atividade física como
meio de locomoção, e que professores de 30 a 39 anos são mais inativos nessa categoria. As
possibilidades de comodidade propiciadas pelo tempo de vínculo empregatício, associadas a
situação conjugal e possuir filhos podem influenciar essa evidência. Em contexto pandêmico,
apesar da diminuição na frequência de vezes que se deslocavam, estima-se que os docentes
mantiveram o padrão de Atividade Física considerada como meio de transporte.

Sugerimos trabalhos que investiguem também os fatores que influenciam diretamente
na escolha do tipo de transporte de professores para deslocamento da residência ao local de
trabalho, bem como a cidade em que os participantes da amostra residem, considerando a
Atividade Física como meio de transporte.

LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO THE AGE
GROUP OF TEACHERS A MEDIUM-SIZED MUNICIPALITY OF
PARANÁ DURING THE PANDEMIC OF COVID-19
ABSTRACT
The study aimed to verify the levels of physical activity according to the age group of teachers
in the context of the COVID-19 pandemic. Sociodemographic Questionnaire, IPAQ - Long
Version and Chi-Square tests were used for data analysis. Significant differences were found
in sociodemographic variables considering Physical Activity as Transportation, and teachers
up to 39 years old tend to be less physically active in transport than teachers over 50 years
old.
KEYWORDS: Physical activity; Teachers; COVID-19 pandemic.

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN EL GRUPO DE EDAD DE LOS
DOCENTES UN MUNICIPIO MEDIANO DE PARANÁ DURANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo verificar los niveles de actividad física según el grupo de edad
de los docentes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para el análisis se utilizaron el
Cuestionario Sociodemográfico, IPAQ - Versión Larga y Chi-Cuadrado. Se encontraron
diferencias en las variables sociodemográficas considerando la Actividad Física como medio
de transporte, y los docentes hasta los 39 años tienden a ser menos activos físicamente en el
transporte que los mayores de 50 años.
PALABRAS CLAVES: Actividad física; Profesores; Pandemia de COVID-19.
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O EFEITO DA PANDEMIA NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS
DE LAZER1
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RESUMO
Este estudo verificou se a prática de atividades físicas de lazer foi modificada durante a
pandemia. Foram coletados formulários on-line de 181 pessoas recrutadas aleatoriamente, e
os dados foram analisados qualitativamente. Para maioria dos participantes, o contexto
pandêmico não afetou a realidade de prática de atividades físicas. Contudo, 19,33% da
amostra tornou-se sedentária indicando que a pandemia de COVID-19 impactou a
possibilidade da prática de atividades físicas para várias pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; atividades de lazer; covid-19.
INTRODUÇÃO
O status pandêmico de Covid-19, anunciado pela Organização Mundial de Saúde em
março de 2020 (BEECHING; FLETCHER; FOWLER, 2020), demandou que sociedades do
mundo inteiro assumissem uma nova rotina comportamental para minimizar os impactos da
doença (ESCHER, 2020). No Brasil, esta realidade também foi observada, de modo que o
país ainda tem sido gravemente afetado, tendo ultrapassado mais de 500 mil mortes em junho
de 2021 e não apresentando sinais de contenção da doença (WORLDOMETER, 2020).
Seja pelo esquema de isolamento e distanciamento social, seja pela adoção de diversas
medidas sanitárias que objetivam a contenção tanto do desenvolvimento da doença quanto do
contágio desenfreado, as mudanças implementadas tem afetado diversos setores da sociedade,
como a saúde, relações governamentais, transportes, comércio, segurança pública, educação e
até o lazer (ORNELL et al., 2020; WHO, 2020).
Frente a este desafio contemporâneo, ressalta-se o papel de determinante da saúde do
lazer que contribui para a promoção de saúde do indivíduo numa perspectiva ampliada
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa –
Papq/UEMG para sua realização.
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(PINTO; GOMES, 2008). Ao cumprir seu papel constituinte do caráter pessoal, o lazer
assume funções de descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal, que podem auxiliar na
superação dos percalços sociais e emocionais (DUMAZEDIER, 1979), incluindo os advindos
do distanciamento e isolamento social ocorridos na pandemia.
A crise epidemiológica gerou uma série de alterações para a rotina comportamental de
lazer da população mundial. Se por um lado, crianças e jovens Canadenses diminuíram os
níveis de prática de atividades físicas e o tempo de práticas ao ar livre, aumentando o
comportamento sedentário e o tempo dedicado a atividades de tela, por outro, seus pais
passaram a adotar novos hobbies (MOORE et al., 2020), o que parece indicar uma expansão
dos comportamentos de lazer entre adultos. Esta alteração também foi observada por Dursun
et al. (2020) que identificaram o aumento do tempo de vivência do lazer na Turquia e também
em estudos realizados com adultos pouco ativos da Bélgica, Croácia e Estados Unidos, que
tiveram seus níveis de práticas de atividades físicas aumentados (CONSTANDT et al., 2020,
KARUC et al., 2020, KNELL et al., 2020). Contudo, estudos brasileiros identificaram
tendências contrárias de diminuição do tempo de lazer (RIBEIRO et al., 2020, TEODORO et
al., 2020).
Como a motivação para a prática da atividade física de lazer envolve uma busca do
sujeito por prazer em movimentar-se, estas atividades tem sido classificadas como interesses
culturais físico-esportivos (ISAYAMA, 2007). Se o lazer é uma necessidade tal qual Gomes
(2014) ressalta, é possível verificar se este interesse foi modificado durante o contexto
pandêmico, e se porventura possa ter surgido mais e/ou outras preocupações e limitações que
impediam a vivência deste conteúdo cultural do lazer. Portanto, este trabalho busca averiguar
o nível de prática de atividade física antes e durante a pandemia, relacionando-o com questões
econômicas e sociodemográficas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UEMG e realizado por meio de
formulário eletrônico on-line respondido por 185 participantes de pelo menos 18 anos de
idade e residentes no Brasil, recrutados aleatoriamente através de e-mail, telefone e/ou redes
sociais, os quais concederam anuência através do termo de consentimento livre e esclarecido.
Formulários incompletos foram excluídos do estudo. Sujeitos em duplicidade tiveram a

segunda resposta excluída. Os resultados coletados foram analisados qualitativamente
utilizando-se de estatística descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados sociodemográficos da amostra de 181 participantes do estudo indicaram uma
maioria de pessoas do sexo feminino (65,75%), na faixa etária entre 18 e 34 anos de idade
(64,09%), de estado civil solteiro (60,77%), que ainda não completaram o ensino superior
(28,73%), residentes do estado de Minas Gerais (40,88%) ou do Rio Grande do Sul (31,5%),
com renda salarial familiar de 1 a 3 salários mínimos (37,57%).
Analisando o comportamento em relação à prática de atividade física, os valores
referentes à prática de atividades físicas mostraram que houve uma queda de 15% no número
total de pessoas que se exercitavam por, pelo menos, 150 minutos semanais entre os períodos
pré-pandemia e durante a pandemia. Esse dado corrobora o achado de Costa et al. (2020) que
detectou uma redução da prática de atividade física durante o mesmo período. Também, pode
indicar uma relação com o fato de que adultos acostumados a se exercitar com amigos ou em
academias sofreram os efeitos colaterais da crise sanitária e passaram a se exercitar menos
(CONSTANDT et al., 2020), uma vez que as academias estiveram fechadas por diversos
momentos e o distanciamento social impediu as práticas em grupos por bastante tempo.
Apesar de apenas 3 homens (4,84%) e 11 mulheres (9,24%) terem se tornado
praticantes de atividade física durante a pandemia, 43 homens (69,35%) e 62 mulheres
(52,10%) não encontraram dificuldades para continuar desenvolvendo tal interesse no mesmo
período. Para estes indivíduos as alterações de comportamento provocadas oportunizaram a
prática de atividades físicas ou não afetaram a rotina de prática destas pessoas.
Por outro lado, houveram aqueles indivíduos (19,33%) que se tornaram sedentários no
mesmo período (10 homens e 25 mulheres) ou que mantiveram seu status de inatividade
durante a pandemia (6 homens e 21 mulheres, totalizando 14,91% da amostra). Nestes casos,
o contexto pandêmico retirou ou não oportunizou engajamento nos interesses físicoesportivos.
Para os homens, as maiores dificuldades apontadas para a prática de atividade física
antes da pandemia foram as obrigações de estudos, a falta de condições físicas (aptidão,
disposição) e as condições de segurança (33,33% cada). Estas duas últimas dificuldades

permaneceram durante a pandemia, acompanhadas da falta de vontade (40%) e o excesso de
trabalho (33,33%).
Para as mulheres, a falta de vontade (33,33%) e o excesso de trabalho (27,27%) foram
os maiores entraves à prática de atividade física pré-pandemia, e o cansaço (36,36%) como
maior dificuldade durante a pandemia. A partir da constatação das maiores dificuldades para a
prática de atividade física apontadas pelas mulheres é possível relembrar as palavras de
Teodoro et al. (2020) ao enfatizarem que as múltiplas jornadas de trabalho, alternadas pelo
tempo dedicado aos afazeres domésticos, podem reduzir o tempo de lazer das mulheres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo constatou que a pandemia de COVID-19 impactou a prática de atividades
físicas durante a pandemia para várias pessoas que não tiveram a oportunidade de manter ou
alterar seu estilo de vida neste período. Contudo, ressalta-se que a amostra deste estudo foi
formada por participantes cuja maior parcela alegou não alteração do comportamento durante
o mesmo período. Com relação às preocupações e limitações que possam ter impedido a
vivência deste conteúdo cultural do lazer, observou-se motivos diversos diferentes entre
homens e mulheres.
A pandemia é um cenário que ainda persiste no Brasil e, portanto, as pesquisas neste
âmbito precisam continuar afim de compreender a realidade deste evento, que ainda se
encontra sem um desfecho definitivo.

THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON LEISURE-TIME PHYSICAL
ACTIVITY
ABSTRACT
This study verified whether the practice of leisure-time physical activities was modified
during the pandemic. Online forms were collected from 181 randomly recruited people, and
the data were analyzed qualitatively. For most participants, the pandemic context did not
affect the reality of physical activity practice. However, 19.33% of the sample became
sedentary, indicating that the COVID-19 pandemic impacted the possibility of physical
activities for several people.
KEYWORDS: physical activity, leisure activities, covid-19.

EL EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FÍSICAS DE OCIO
RESUMEN
Este estudio verificó si la práctica de actividades físicas de ocio fue modificada durante la
pandemia. Se recogieron formularios en línea de 181 personas reclutadas al azar, y los datos
se analizaron cualitativamente. Para la mayoría de los participantes, el contexto pandémico
no afectó la realidad de la práctica de actividades físicas. Sin embargo, el 19,33% de la
muestra se volvió sedentaria indicando que la pandemia de COVID-19 impactó la posibilidad
de la práctica de actividades físicas para muchas personas.
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RESUMO
O objetivo deste relato de experiência foi apresentar a participação de estudantes na
materialização do evento Outubro Rosa CJCC como incentivo à sua inserção como
protagonistas em atividades de educação em saúde para a comunidade do município de
Jequié-BA. A participação foi voluntária, a mobilização dos estudantes foi intensa e o evento
ocorreu conforme o planejado. A experiência proporcionou momentos de real aprendizagem,
foco no cuidado individual e coletivo com ações de promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Extensão Comunitária.
INTRODUÇÃO
A educação em saúde é compreendida por Acioli (2008), como uma prática
desenvolvida junto a grupos sociais de forma interdisciplinar da saúde e da educação,
enfatizando as experiências e saberes contextualizados dos sujeitos envolvidos como
processos estimuladores de mudanças individuais e coletivas. No espaço escolar torna-se
relevante por compartilhar práticas saudáveis e ter um campo vasto de assuntos que podem
ser tratados, colaborando com discussões para que os sujeitos desenvolvam uma autoanálise
de responsabilidade quanto a si e o meio em que vivem (GONÇALVES et al., 2020).
O ensino fundamental abre portas para ampliar reflexões sobre o papel do indivíduo
na sociedade e o ensino médio reforça essas primeiras impressões, uma vez que o adolescente
passa a ser reconhecido enquanto sujeito de direitos a partir do Estatuto da Criança e do
Adolescente (JAGER et al., 2014) podendo ser atuante no processo de cuidado e bem-estar.
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Relatos como o de Garcia et al. (2020) confirmam quão eficientes podem ser essas ações em
que os adolescentes são protagonistas, resultando em trocas de experiências, diálogos e
aprendizados, gerando uma participação ativa no processo.
O movimento Outubro Rosa, criado na década de 1990 pela Fundação Susan G.
Komen for the Cure, chega ao Brasil na década de 2000. Em 2010, o governo passou a
integrar a mobilização organizando eventos com a participação da sociedade civil, produção e
distribuição de materiais informativos para a população e profissionais de saúde através do
Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018). O instituto prevê que cerca de 30% dos casos
podem ser evitados quando adotados hábitos saudáveis, tais como a prática de atividade
física, uma alimentação saudável (INCA, 2019a) e a educação pode colaborar nesse processo.
A neoplasia maligna (câncer) é um problema de saúde pública que merece atenção
principalmente em países de baixa e média renda (VINEIS; WILD, 2014), figurando em 2018
como a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, o câncer de mama em mulheres lidera a
lista dos dez tipos mais incidentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Em um perfil
sociodemográfico realizado na Bahia nos anos de 2013 a 2018, Jequié está entre os nove
municípios que apresentaram maior incidência de casos desse tipo de câncer (ASSIS;
BARRETO; LIMA, 2019).
Assim, entendendo a importância dessas ações, o objetivo deste trabalho foi apresentar
a participação de estudantes da rede pública estadual da Bahia no processo de materialização
do evento Outubro Rosa CJCC como incentivo à sua inserção enquanto sujeitos protagonistas
em atividades de educação em saúde para a comunidade do município de Jequié-BA.
METODOLOGIA
Este é um relato de experiência da ação Outubro Rosa CJCC, que consistiu em
organizar o evento gratuito para a comunidade, estudantes da instituição, familiares, amigos e
indivíduos que porventura estivessem passando por tratamento oncológico. O alcance foi de
87 pessoas. A ação aconteceu em 2019, foi concebida em 15 dias e foi organizada por 15
estudantes do curso Dança Aérea em Tecido, turmas do turno matutino e vespertino, ciclo
III/2019. A partir de 11 outubro, a proposta foi instigar os alunos a partir de eventos como o
do INCA (2019b) e o Encontro Flash Rosa (MARTINS, 2019). Foi entregue um ofício
solicitando autorização da prefeitura municipal para a utilização do espaço público. A

infraestrutura do evento e insumos para o lanche foram cedidos pela gestão escolar e
estudantes colaboraram com alguns itens. A participação foi voluntária e recebida com
entusiasmo. Os estudantes formaram comissões para organizar as sequências de cada
atividade.
Assim, realizado em 25 de outubro de 2019, às 15:30 na Praça dos Poetas, orientado
pela facilitadora e monitor do curso, com apoio da gestão e professoras do Centro Juvenil de
Ciência e Cultura de Jequié (CJCC), instituição pública da rede estadual da Bahia, aconteceu
a ação Outubro Rosa CJCC. Contou com a oferta de serviços conduzidos por estudantes
(maquiagem, massagem, música ao vivo, cobertura fotográfica, oficina de tecido acrobático),
distribuição de materiais produzidos por eles (folders, zines, brindes, lembrancinhas), roda de
conversa com tema: “Fatores biológicos do câncer, prevenção, diagnóstico e tratamento”,
com bióloga e enfermeira convidadas finalizando com sorteio de brindes e sessão de
autógrafos dos zines.
RESULTADOS
Inspirados em atividades culturais para elevar a autoestima de mulheres em tratamento
oncológico voltados ao bem-estar e lazer, foi levada aos estudantes do curso Dança Aérea em
Tecido essa possibilidade de atuação. Apesar dos contratempos, como as integrantes
convidadas que não compareceram e a maquete que não ficou pronta a tempo, os alunos
encontraram soluções, agiram com proatividade ao substituírem os que faltaram, convidaram
a população no local com entrega de folders, deram suporte aos colegas, ajudaram na
arrumação e organização do material ao retorno.
A mobilização dos estudantes foi intensa e o evento ocorreu conforme o planejado.
Familiares elogiaram a iniciativa durante a ação, outros compartilharam mensagens sobre
quão empolgados alguns estavam. Participantes que passaram no local trouxeram um
feedback positivo, falando da potência de eventos abertos como este para a comunidade. A
colaboração dos estudantes foi massiva na roda de conversa, contribuindo com perguntas e
histórias de vida. Foi observado o senso de responsabilidade com o público no andamento do
evento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que a ação conseguiu incentivar a participação dos estudantes
envolvidos em atividades de educação em saúde, ao assumirem o papel de protagonistas
durante o processo. O convite a pensar na relevância do tema (o qual aceitaram animados),
despertou o desejo em ajudar a trazê-lo para discussão. Cada atividade foi selecionada e
efetivada de forma que incentivassem o bem-estar tanto dos que passavam pelo momento
delicado de saúde quanto da população em geral, sensibilizando para a importância da
prevenção. Consideramos a partir das observações que esta experiência foi válida a todos,
pois proporcionou momentos de real aprendizagem, foco no cuidado individual e coletivo
com ações de promoção da saúde.

STUDENT INVOLVEMENT AS PROTAGONISTS IN HEALTH
EDUCATION ACTIVITIES FOR THE COMMUNITY OF JEQUIÉ-BA
ABSTRACT
The objective of this experience report was to report the participation of students in the
materialization of the Pink October CJCC event as an incentive to their insertion as
protagonists in health education activities for the community of Jequié-BA. The experience
provided moments of real learning, focusing on individual and collective care with health
promotion actions.
KEYWORDS: Health Education; Health Promotion; Community-Institutional Relations

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES COMO PROTAGONISTAS
EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA
COMUNIDAD DE JEQUIÉ-BA
RESUMEN
El objetivo de este informe de experiencia fue presentar la participación de los estudiantes en
la materialización del evento CJCC Octubre Rosa como incentivo a su inserción como
protagonistas en actividades de educación para la salud para la comunidad del municipio de
Jequié-BA. La participación fue voluntaria, la movilización de los estudiantes fue intensa y el
evento se desarrolló según lo previsto. La experiencia proporcionó momentos de verdadero
aprendizaje, centrados en el cuidado individual y colectivo con acciones de promoción de la
salud

PALABRAS CLAVES: Educación en Salud; Promoción de la Salud; Relaciones ComunidadInstitución
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RESUMO
Buscamos compreender como o CrossFit contribui com os cuidados com a saúde de seus
praticantes. Esta é uma pesquisa de campo, qualitativa, onde aplicamos entrevistas
semiestruturadas com 15 praticantes. Compreendemos que esta prática corporal pode trazer
diversos benefícios relacionados aos cuidados com a saúde e favorece o convívio entre os
praticantes. Concluímos que a saúde relaciona-se com o sujeito em sua totalidade,
contribuindo para outros olhares sobre a essa temática na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Crossfit; Saúde; Educação Física.

INTRODUÇÃO
O CrossFit é um conjunto de exercícios físicos que se tornou tendência no século XXI,
voltado à aptidão funcional, inicialmente. Com o tempo, transformou-se rapidamente “into a
global, multi-dimensional, multi-million-dollar industry, branding itself as the ‘sport of
fitness’” (DAWNSON, 2017, p.361).
Estudos sobre o CrossFit destacam relações com lesões, como o estudo de MatéMuñoz et al. (2017) sobre a fadiga muscular; o estudo de Esser et al. (2017), relatou um caso
de um homem que apresentou dormência e formigamento na coxa; o estudo de Klimek et al.
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(2018), apresentou uma revisão para determinar a incidência de lesão no CrossFit em relação
a outras formas de exercício, entre outros.
Pesquisas relacionadas aos cuidados com a saúde dos praticantes de CrossFit são
escassos, em especial no Brasil. Portanto, diante da problemática apresentada nos propomos a
responder: Como o CrossFit tem contribuído com os cuidados com a saúde de seus
praticantes? O CrossFit tem trazido mais benefícios ou malefícios para seus praticantes?
O objetivo deste estudo é compreender de que maneira o CrossFit tem contribuído
com os cuidados com a saúde de seus praticantes, identificando benefícios ou malefícios
advindos dessa prática corporal.
METODOLOGIA
Este estudo é um recorte de um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do parecer 2.886.800. Trata-se de um
estudo que utilizou a pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Lüdorf (2017) afirma que
na pesquisa de campo, o pesquisador deverá ir ao ambiente no qual o fato será estudado, para
então retirar os dados necessários para sua análise, através da observação, entrevista,
questionários etc.
Sobre a abordagem qualitativa, Minayo et al. (2009) dizem que ela se dirige aos
significados, às ações dos sujeitos e ao que eles valorizam de acordo com suas crenças.
Assim, foram entrevistados 15 voluntários, de ambos os sexos, praticantes de CrossFit, por
indicação de pessoas envolvidas nesta prática corporal na cidade de Natal, Rio Grande do
Norte. Como critério de participação, os entrevistados deveriam praticar CrossFit há pelo
menos 1 ano e não estar participando de competições de CrossFit.
As informações sobre a identificação dos entrevistados foram reunidas no quadro 1:
Quadro 1 - Caracterização dos praticantes de CrossFit entrevistados
Tempo de
Identificação
Sexo
Idade (anos)
Escolaridade
prática
E1

Feminino

1 ano e 4
meses

42

Superior completo

E2

Feminino

3 anos

42

Pós graduação

E3
E4

Feminino
Masculino

3 anos
1 ano e 3 meses

31
27

Pós graduação
Superior completo

E5

Masculino

4 anos

31

Pós graduação

Profissão
Advogada
Servidora
pública
Psicóloga
Não trabalha
Profissional
de marketing

E6

Feminino

1 ano

24

E7

Feminino

1 ano

24

E8

Masculino

1 ano e 4 meses

46

E9

Masculino

3 anos e 3 meses

38

E10

Masculino

2 anos

32

E11

Feminino

1 ano e 4 meses

18

E12

Feminino

1 ano

29

E13

Masculino

2 anos

31

E14

Feminino

1 ano

31

E15

Masculino

1 ano

25

Superior incompleto

Não trabalha
Prof.
Superior completo
Educação
Física
Engenheiro
Superior completo
Civil
Superior completo
Engenheiro
Arquiteto e
Superior completo
urbanista
Superior incompleto Não trabalha
Estudante de
Superior completo
pós graduação
Engenheiro de
Superior completo
Produção
Ensino médio
Auxiliar de
completo
cartório
Prof.
Superior completo
Educação
Física

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Os entrevistados foram informados sobre o estudo e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. As respostas das entrevistas foram gravadas, transcritas e
analisadas através da análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011).
No percurso metodológico foram realizadas 3 fases da técnica da análise de conteúdo:
a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos, juntamente com
a interpretação e o diálogo com a literatura. Foram confeccionadas fichas de conteúdo para a
codificação dos dados e realização da análise temática, de acordo com o objetivo da pesquisa.
A partir da análise temática foram construídas categorias, conforme o que mais se sobressaía
nos relatos dos entrevistados. As informações das entrevistas serão divulgadas preservando o
anonimato dos praticantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação à contribuição do CrossFit para os cuidados com a saúde dos praticantes,
alguns entrevistados responderam mais de um aspecto. Um aspecto bastante destacado foi a
questão da melhora da alimentação, com respostas de 5 entrevistados (E1, E4, E7, E11, E12),
como evidencia a entrevistada 7 ao dizer que:
Eu tive uma total mudança de comportamento quando eu comecei a fazer e
inclusive nesse tempo estava aliado ao cuidado maior que eu tive com a

alimentação.

Mas essa busca na melhora da alimentação nem sempre está ligada à estética ou
emagrecimento, como aponta o entrevistado 11, ao dizer que:
O CrossFit me estimula a ter uma dieta mais saudável, não só pra emagrecer,
porque se você come uma coisa ruim, no dia seguinte o seu treino não é tão
bom quanto poderia ser se você não tivesse comido aquilo.

É interessante essa ênfase na alimentação associada à saúde, tendo em vista que esse
aspecto tem sido divulgado junto com a exercitação física pelos meios midiáticos, em especial
pelos programas televisivos, como destaca Bezerra (2012). A mídia também contribui com a
imposição de padrões ideais, principalmente na perspectiva estética. Com relação a este
aspecto, a entrevistada 3 disse que:
Pra mim, é questão realmente de exercitar o corpo e, além de exercitar o
corpo, a questão da estética, porque acaba definindo, tonificando. Então, a
questão da estética é um ponto importante, porque eu estou com 31 anos.
(E3)

A busca pela melhora do tônus muscular – e consequentemente da estética -, aumenta
de acordo com a idade. Esta associação entre saúde e estética a partir de um padrão de corpo
tem sido reforçada pela Educação Física quando os profissionais da área utilizam medidas
antropométricas para servir de guia para os cuidados com a saúde (Mendes, 2009).
Apesar desta associação ser muito frequente hoje em dia, a entrevistada 12 se
contrapõe a ela quando diz que:
Depois que eu entrei no CrossFit, eu consegui entender mais do meu corpo e
entender que a parte física da gente não é só estética, também tem a parte da
saúde e para o CrossFit você tem que estar bem de saúde, tem que estar bem
condicionado tanto fisicamente como de saúde, então isso é de fundamental
importância.

Já outros entrevistados destacaram que realizam o CrossFit pelos benefícios em
relação à perspectiva médica, como prevenção de doenças, como destaca o entrevistado 5, ao
afirmar que:
Além do prazer que transmite que eu sinto após um treino, contribui para
estar sempre ativo. A gente escuta muito os médicos e outras pessoas falarem
que precisa fazer atividade fisica, porque melhora e previne muitas doenças.

Ou como pela melhora de dores nas articulações, de acordo com os entrevistados 3 e
13:

Eu sofria muito com o rompimento do ligamento de ombro, tinha muitas
dores no quadril, e o CrossFit fortaleceu todas essas regiões do meu corpo e
não sinto mais dores como eu sentia antigamente. (E3)
É uma atividade que eu escolhi dentre tantas que existem que vão me ajudar
no fortalecimento muscular e nessas dores de articulação. (E13)

Outro ponto destacado foi a melhora do condicionamento físico (E6, E8 e E10, E15), a
melhora do sono (E4 e E7) e do bem estar físico (E10). Para alguns entrevistados (E1, E3, E6,
E12, E14) a saúde está diretamente relacionada à realização de algum exercício físico,
independente da modalidade. Muitos encontraram no CrossFit uma dinamicidade que leva à
constância.
O entrevistado E10 destaca que:
Na verdade, é mais a questão de saúde mesmo, de bem estar físico mesmo e
condicionamento físico.

A partir deste relato, identificamos que saúde e bem-estar físico se entrelaçam para o
entrevistado 10 e estão associados à prática do CrossFit e ao condicionamento físico. Sobre o
bem-estar, Gadamer (1993, p. 125) destaca: “Será o “bem-estar” realmente algo ou, em
definitivo, não passará da ausência de dores e do mal-estar? Poderá imaginar-se um estado
permanente de bem-estar?”.
Porém, a saúde não pode ser reduzida apenas aos aspectos físicos. Para a entrevistada
14, a saúde além de estar relacionada aos aspectos físicos, também está associada aos aspectos
psicológicos.
A parte de atividade física, que eu comecei e não parei, e não pretendo parar,
então contribui bastante. Não é algo que eu faço pensando apenas em
estética ou saúde, é algo que eu faço porque eu gosto mesmo e os benefícios
são na parte física e mental também. Me ajuda bastante na saúde mental.

De acordo com os entrevistados, o CrossFit para praticantes que apenas treinam e não
participam de competições podem trazer diversos benefícios para a saúde, como melhora na
alimentação, na estética (pela diminuição do percentual de gordura ou pela melhora do tônus
muscular), prevenção de doenças, redução de dores nas articulações, melhora no bem estar e
no condicionamento físico, além de favorecer o convívio com outros praticantes.
Gadamer (1993) considera a saúde como um mistério, uma vez que não há como
medir a saúde, sendo esta um estado de harmonia oculta do sujeito com o entorno. A saúde é
um processo contínuo e dinâmico, em busca do equilíbrio, não se tratando apenas o aspecto

biológico, mas envolvendo o sujeito em sua totalidade, incluindo sua historicidade e sua
interação com a sociedade e o meio. Para o referido autor, a saúde não está em oposição à
doença. “A saúde se encontra sempre dentro de um horizonte de perturbações e de ameaças”
(Gadamer, 1997, p.107).
Destacamos, então, que os boxes de CrossFit são considerados “instituições
reinventivas”, como destaca Dawnson (2017), pois eles têm a função de promover a
autotransformação do sujeito. Essa autotransformação engloba não apenas habilidades físicas,
mas também elementos como superação, autoconhecimento e convívio com outros
praticantes. Essa interação cria uma comunidade e o box de CrossFit se transforma num local
de culto, com sua própria filosofia, suas metodologias e princípios, com seus “pecados” e
“redenções” (DAWNSON, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão de relações entre o CrossFit e os cuidados com a saúde dos
entrevistados reforça a ideia de que a saúde nem sempre está relacionada somente aos
aspectos físicos ou biológicos, mas com o estado em que o indivíduo se encontra em sua
totalidade, interligando elementos físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Mesmo com a
intenção de mudança em dimensões estéticas, alguns praticantes demonstraram que essas
perspectivas de saúde se modificam ao longo do processo, dependendo das circunstâncias e
historicidade de cada sujeito.
Para os entrevistados, a dinamicidade e interação no CrossFit contribui muito para a
constância da prática, promovendo ainda mais a saúde dos praticantes.
Consideramos que essa discussão sobre os cuidados com a saúde e o CrossFit é
importante para a Educação Física, pois atribui outros significados para perspectivas de saúde,
abrangendo olhares mais sensíveis, individuais e coletivos, contestando modelos préestabelecidos de saúde.

CROSSFIT PRACTITIONERS AND HEALTH CARE
ABSTRACT
We seek to understand how Crossit contributes to the health care of its practitioners. This is a
qualitative field research, where we applied semi-structured interviews whit 15 practitioners.
We understand tha this body practice can bring several benefits related to health care and
favors interaction between practitioners. We conclude that health is related to the subject as a
whole, contributing to other perspectives on this theme in Physical Education.
KEYWORDS: crossfit; health; physical education.

PRACTICANTES DE CROSSFIT Y CUIDADO DE LA SALUD
RESUMEN
Buscamos compreender como CrossFit contribuye al cuidado de la salud de sus practicantes.
Se trata de uma investigación de campo cualitativa, donde aplocamos entrevistas
semiestructuradas com 15 practicantes. Entendemos que esta práctica corporal puede traer
vários beneficios relacionados com el cuidado de la salud y favorece la interacción entre los
practicantes. Concluimos que la salud está relacionada com la asignatura em su totalidade,
aportando otras perspectivas sobre esta temática em Educación Física.
PALABRAS CLAVES: crossfit; salud; educación física.
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RESUMO
O presente estudo analisou a produção do conhecimento sobre exercício físico e transtornos
de ansiedade. A pesquisa se configurou como bibliográfica, a partir da análise de
publicações das bases de dados online do Scielo, Lilacs e Google Acadêmico. Conclui-se que
a produção do conhecimento sobre exercício físico e ansiedade consiste em um importante
método de observação e acompanhamento que pode beneficiar direta ou indiretamente o bem
estar das pessoas no atual e no futuro momento pandêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do Conhecimento; Exercício Físico; Transtorno de
Ansiedade.
INTRODUÇÃO
Ansiedade é um estado normal do ser humano que ajuda na preparação para alguma
eventualidade, porém quando se ultrapassa o limite da normalidade, pode se transformar em
um transtorno, e assim, afetar a qualidade de vida e a saúde dos indivíduos (CASTILLO et
al., 2000).
Os transtornos de ansiedades (TA) se configuram como um problema de saúde pública
uma vez que se apresentam com altas taxas de prevalência e incidência na população e cujos
efeitos podem ser nocivos para o desenvolvimento humano em todas as fases da vida
1
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sobretudo em momentos hodiernos de conturbações societais, a exemplo da pandemia do
novo coronavírus.
De acordo com relatório de 2017 da Organização Mundial da Saúde (OMS) a
prevalência mundial dos transtornos de ansiedades foi de cerca de 3,6%. O Brasil é destaque
nesse relatório, onde, aproximadamente, 9% da população brasileira - cerca de 18,9 milhões
de brasileiros - sofrem de algum transtorno de ansiedade, sendo assim o maior índice de casos
entre todos os países do mundo (WHO, 2017). Um outro survey conduzido durante a
pandemia sobre stress pela American Psychological Association demonstrou um aumento
significativo doenças relacionadas a ansiedade (APA, 2020).
Nesse sentido, observa-se que a prática regular de exercícios físicos tem sido um
grande alicerce no auxílio ao tratamento e prevenção da ansiedade. Com a regularidade da
prática, os exercícios físicos promovem grandes benefícios como a melhora da estabilidade
emocional, a imagem corporal positiva, o aumento da positividade, do humor, da autoestima,
da interação social, da diminuição da insônia e ansiedade, Aragão (2016).
Todavia, estudos que investigam os efeitos e mecanismos pelo qual o exercício físico
pode promover melhoras psicológicas e fisiológicas nos transtornos de ansiedade ainda são
bastante reduzidos (ARAÚJO; MELLO; LEITE, 2007). Assim, este trabalho se propôs
estudar este tema em virtude da escassez e possíveis controvérsias na literatura sobre efeitos
do exercício físico em transtornos de ansiedade. Dessa forma, o objeto geral desse estudo foi
analisar um discreto espectro da produção do conhecimento sobre efeitos do exercício físico
para o auxílio do controle de transtornos de ansiedade.
METODOLOGIA
Adotou-se neste trabalho a revisão bibliográfica que, segundo Marconi e Lakatos
(2003) sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi
escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir o reforço paralelo na análise de
seus objetos ou manipulação de suas informações.
Para obtenção dos dados foi admitido a seleção, no âmbito temporal, artigos
publicados no período de 2009 a 2019, sobre o exercício físico como auxílio no tratamento de
transtorno de ansiedade, disponíveis nas bases de dados Scientific Eletronic Library
(SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e
Google Acadêmico. A partir dos descritores: “atividade física e ansiedade”, “exercício físico e

ansiedade”, “ansiedade e práticas corporais” e “ansiedade e treinamento físico” utilizou-se os
seguintes

critérios de inclusão: a) serem artigos redigidos em português; b) fazerem

abordagem direta com os efeitos do exercício físico ou atividade física nos transtornos de
ansiedade; c) ter sido publicado em jornal ou revista científica.
Somando todas as produções encontradas nas bases de dados utilizadas, foram
encontrados 277 artigos, sendo selecionados 08 artigos que, segundo os autores, atenderam
todos os critérios para serem incluídos no estudo. Para sistematizar os dados da pesquisa,
buscou-se aproximação com as técnicas da análise de conteúdo (TRIVIÑOS, 1997).

PANORAMA DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O EXERCÍCIO FÍSICO E
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
O levantamento feito revelou que a produção científica sobre exercício físico na
ansiedade ainda é pequena. Os resultados da busca sobre a temática abordada publicada em
revistas e jornais científicos foram bastante reduzidos encontrando apenas 8 publicações no
período delimitado como mostra a tabela 1, a seguir.
Tabela 1 - Levantamento da produção anual de Exercício físico na ansiedade nas bases de
dados utilizadas
TIPO DE
PESQUISA/ANO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

PESQUISA DE
CAMPO

1

0

1

0

2

0

0

1

0

1

0

TOTAL

1

0

1

0

2

1

1

1

0

2

2

Fonte: Elaboração própria

A tabela mostra que não houve interesse significativo na publicação da temática sobre
os efeitos do exercício físico nos transtornos de ansiedade em revistas ou jornais científicos,
relacionados às bases pesquisadas, após sua primeira publicação. Em acréscimo, é evidente
uma grande oscilação nas publicações, sendo os anos de 2013 e 2018 os que mais foram
encontrados publicações (2 publicações), em contrapartida os anos de 2010, 2012, 2014, 2017

e 2019, não tiveram nenhuma publicação encontrada sobre o assunto em qualquer jornal ou
revista científico relacionado à base de dados pesquisada.
Percebe-se ainda que a maioria dos estudos realizados sobre a temática se
caracterizam como pesquisas de campo, totalizando 6 artigos publicados, e 2 revisões
bibliográficas, sendo que a revisão de Batista e Oliveira (2015) apresenta uma pesquisa de
campo ainda não publicada com resultados positivos sobre a influência do exercício físico nos
transtornos de ansiedade.
Nota-se ausência de interesse por parte de revisões bibliográficas, pois - a partir dos
anos pesquisados - a primeira revisão só é encontrada no ano de 2015. Percebe-se também,
que em 2018 foi o único ano em todo o período estabelecido para a análise (10 anos) que
ocorreu produção simultânea de pesquisa de campo e revisão bibliográfica.
As obras foram organizadas e apresentadas junto com suas características, com intuito
de facilitar as discussões sobre o panorama dos artigos publicados (Quadro 1):
Quadro 1 - Síntese das características dos artigos selecionados.
AUTORES

ALTERAÇÃO
MORFOFISIOLÓGICA

AMOSTRA

IDADE MÉDIA

BATISTA et al.

NE

NE

Ansiedade/Depressão

LOBO et al.

NE

NE

Ansiedade

MINGHELLI et
al.

29M/43F

77,1 Anos

Ansiedade/Depressão

MIRANDA et al.

26M - AT

23,23 Anos

Ansiedade/Bem-estar

6F

59 Anos

SARDINHA et
al.

42M

69 Anos

VIEIRA et al.

16F

36,45 Anos

75M/80F

24,7 Anos

MOTA et al.

TOTI et al.

Ansiedade/Diabetes
Ansiedade/Episódios
Depressivos
Ansiedade/Melhora do
Humor
Ansiedade/Depressão

Fonte: Elaboração própria., adaptado de Lobo et al. (2018) /Legenda: M: Masculino/ F: Feminino /
AT: Ativo / NE: Não Especificado

Em todos os estudos avaliados houveram alterações positivas do exercício físico sobre
quadros de transtornos de ansiedade, independente da faixa etária ou do gênero. Entretanto,
apesar de ser notório o impacto positivo da prática de exercícios físicos no transtorno de
ansiedade, não �possível delinear com exatidão o melhor perfil amostral a ser proposto, em

que os benefícios fossem mais bem evidenciados. Contudo, pode-se notar que a prática
regular de exercício físico pode ser usada para potencializar os resultados positivos nos
sintomas de transtornos de ansiedade, pois mesmo diante de tanta discrepância de amostra,
todos os estudos apresentaram resultados positivos.
OS EFEITOS FISIOLÓGICOS E MENTAIS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA O
CONTROLE DE SINTOMAS DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
O presente espectro mostra efeitos psicobiológicos mais evidentes na literatura sobre a
prática regular de exercício físico e ainda, busca apresentar de maneira quantitativa quais
efeitos foram mais citados (gráfico 1).

Fonte: Elaboração própria.
Os efeitos mais presentes na literatura sobre a prática regular de exercício físico no
auxílio ao tratamento de transtornos de ansiedade foram: efeitos ansiolíticos; melhora do
humor; liberação de hormônios (serotonina, beta-endorfina e dopamina), sensação de bemestar; melhora nos aspectos cognitivos; e melhora da autoestima. Vale ressaltar que mais de
um efeito pode ser evidenciado nos artigos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa evidenciou que a prática regular de exercício físico e sua relação positiva
no auxílio ao tratamento de transtornos de ansiedade, espelhada na produção do
conhecimento, é uma temática ainda é muito escassa. Porém, mesmo sendo uma relação
pouco abordada, é notório o impacto positivo que o exercício físico, realizado de forma

regular, oferece para a saúde mental, auxiliando na prevenção e combate de transtornos
mentais, sobretudo no atual momento pandêmico. Portanto, o acompanhamento da produção
do conhecimento sobre essa temática pode ser útil tanto para o intercâmbio de conhecimento
cientifico quanto para o beneficio dos exercícios para a população convive com a ansiedade
cotidianamente.

PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT PHYSICAL EXERCISE
AND ANXIETY DISORDERS
ABSTRACT
This study analyzed the production of knowledge about physical exercise and anxiety
disorders. The research was configured as bibliographic, based on the analysis of
publications in the online databases of Scielo, Lilacs and Google Scholar. It is concluded that
the production of knowledge about physical exercise and anxiety is an important method of
observation and monitoring that can directly or indirectly benefit people’s well-being in the
current and future pandemic moment.
KEYWORDS: Knowledge Production; Physical exercise; Anxiety disorder.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS TRASTORNOS
DEL EJERCICIO FÍSICO Y LA ANSIEDAD
RESUMEN
Este estudio analizó la producción de conocimiento sobre el ejercicio físico y los trastornos
de ansiedad. La investigación se configuró como bibliográfica, a partir del análisis de
publicaciones en las bases de datos en línea de Scielo, Lilacs y Google Academic. Se
concluye que la producción de conocimiento sobre el ejercicio físico y la ansiedad es un
método importante de observación y seguimiento que puede beneficiar directa o
indirectamente el bienestar de las personas en el momento pandémico actual y futuro.
PALABRAS CLAVE: Producción de conocimiento; Ejercicio físico; Trastorno de ansiedad.
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RESUMEN
La idea surge en una charla en Sala de rehabilitación sin poder trabajar con el movimiento
corporal tras esta situación de confinamiento de los últimos tiempos. De esta manera
comenzamos a interesarnos ante la situación mundial de similares y semejante
características. Notamos que la mayoría de los países observados estaban caracterizados por
la NO presencialidad y la posibilidad de desarrollar un programa virtual incluyente. De esta
manera nos interesó una temática que jamás habíamos pensado hasta el momento ya que
nuestro objetivo era continuar con las acciones en este tema de la Rh. En el caso de nuestro
país y especialmente en Provincia de Buenos Aires está caracterizado, en Salud, por el
abandono de programas hospitalarios para la población que involucra el confinamiento.
PALAVRAS-CHAVE: Salud; Actividad; Programa virtual.
INTRODUCCIÓN
El Espacio ‘Novedoso’ de Rehabilitación Cardiovascular está indicado en la mayoría
de las patologías cardiológicas. En estos tiempos de confinamiento tras la pandemia el
modelo clásico de RC en Hospitales es insostenible, obviamente en el nuestro también. Por lo
tanto, tras un trabajo de lectura e investigación proponemos un espacio nuevo abierto, de
acceso gratuito las 24 horas, los 365 días del año y con una modalidad online, para ser
utilizado por cualquier persona con cardiopatías y/o factores de riesgo, desde su domicilio.
Este Espacio consta de módulos y videos elaborados por profesionales reunidos para
el trabajo de diversas áreas como en la presencialidad profesionales de cardiología,
enfermería, educación física, nutrición, psicología y psiquiatría, endocrinología, entre otros.
De esta forma formulamos los ‘objetivos’ del Espacio educativo, los cuales son:
1 Este trabajo no contó con apoyo económico de ningún tipo para su realización.

-Permitir y promover que las personas se involucren con la Rehabilitación
Cardiovascular desde sus casas y en confinamiento.
-Apoderar y brindar lineamientos educativos en los videos a las diferentes personas
para que logren su autocuidado.
-Acompañar a cada una de las personas en este proceso sin sustituir el tratamiento
médico.
¿QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN ESTE ESPACIO?
Queremos aclarar previamente, que los Programas de Rehabilitación Cardíaca están
aconsejados desde hace más de 50 años por la Organización Mundial de la Salud, OMS,
siendo indicación de Clase I de las Sociedades Americana y Europea de Cardiología tras el
infarto de miocardio y en la insuficiencia cardíaca. los diferentes estudios proponen a la
misma ya que reduce la morbilidad y la mortalidad en los afectados de cardiopatía isquémica
entre otros. De esta forma pensamos un ‘lugar’, un ‘espacio’ para ofrecer a toda la población
que lo necesite, a partir de:
-Conocimientos básicos de la Rehabilitación Cardiovascular misma y de las patologías
cardiológicas que le dieron origen.
-Una interacción con modalidad online que permita el encuentro con profesionales
especializados en la temática.
-El intercambio con otras personas que haya o se encuentran atravesando la misma
situación.
Estos contenidos expuestos en los módulos se asemejan a la Rehabilitación
Cardiovascular (RC) presencial, ya que implica ser una Plataforma que brinda conocimientos
de RC juntamente con sus beneficios. También, intentará dar a conocer los síntomas, el
diagnóstico y el tratamiento de la patología cardiológica que se está atravesando, si fuera
necesario. Al mismo tiempo saberes necesarios para controlar los factores de riesgo
cardiovasculares, con especial atención a la ‘actividad física’ acompañante. Aclaramos que
recomendamos la asiduidad diaria en la observación de los videos.
Conjuntamente a ello, aportará información sobre el manejo de aspectos relacionados
con la enfermedad cardiovascular (estrés, ansiedad, temor, disfunción sexual, etc), con

información acerca de la utilización de la medicación y consejos, consecuentes, si fuera
necesario para la incorporación en la vida laboral.
¿COMO ACCEDER AL ESPACIO DE RC??
-La modalidad es online a través de un canal de YouTube.
-El acceso es libre y gratuito.
-Lo idóneo es que hayas sido remitido, previamente, por tu equipo médico.
-Puedes acceder libremente bajo tu responsabilidad, sin exceder las recomendaciones
que hay en este programa.
-Es importante que este Espacio educativo Cardiovascular complementa y nunca
sustituye a tu equipo médico.
¿QUE VOY A APRENDER?
El Espacio educativo Cardiovascular está constituido por módulos de las diferentes
áreas en donde se tratará la temática correspondiente, observemos:
Cardiología: -Fisiopatología: qué es y cómo funciona el corazón.
-Patologías prevalentes: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías etc
- Técnicas empleadas: by pass, sten, cardioversión, marcapasos entre otras.
Psicología

-

Psiquiatría:

-Trastornos

de

stress/Ansiedad

/

Aislamiento/

Depresión/Soledad / Negación/ Disfunción sexual/ reincorporación a la vida laboral etc.
Educación Física: El ejercicio físico es un apoyo muy importante para los pacientes
cardiovasculares, lo argumentan diferentes estudios, uno de ellos publicado en el European
Journal of Preventive Cardiology.hace tan solo unas semanas, en relación a la Hipertensión
Arterial (HTA) Por eso, necesariamente, incluimos al ‘ejercicio físico’ en la Plataforma.
En los diferentes módulos de actividad física se diferenciarán los elementos
necesarios: movilidad y acondicionamiento previo/ fuerza/ resistencia aeróbica y anaeróbica/
elongación / trabajos de rodamientos en pista/ trabajos de respiración y postura/ parámetros de
FC en actividad/ tips para salir a caminar/ elementos a tener en cuenta a la hora empezar
alguna actividad física: calzado, ropa, hidratación etc.
Enfermería: - T A/ F.C. en reposo/ Escala de Borg y su utilización / Temperatura
corporal/ declaración de las enfermedades concomitantes, etc.

Nutrición: conceptos básicos de la alimentación/Alimentación vs nutrición/ Ingestas
diarias/ Importancia de la calidad de la comida: congeladas, frescas, fritas, al horno / relación
de la nutrición con la época del año, etc.
Endocrinología: Detección de enfermedades y trastornos hormonales acompañantes de
cardiopatías como dislipemias; colesterol, diabetes entre otros.
Neumología: todos aquellos conocimientos que pueden y deben reunirse en esta área,
a partir de un Dr. neumonólogo y un profesor en Educación física que trabaja con pacientes
en la presencialidad.
Posiblemente, podrán ser contemplados con esta modalidad la atención post-covid que
podría implementarse y adosarse a este Espacio educativo en la Sala de RHCV
Seguridad e Higiene: contiene videos a cargo del personal del Hospital que se ocupa
de los elementos y la calidad del uso de cada uno de los espacios a utilizar
Pacientes experimentados: relatos de personas con experiencias en Programas
presenciales en Rehabilitación Cardíaca.
CONSIDERACIONES FINALES
Comenzamos a poner en marcha este Proyecto en el Hospital, con apoyo y
reconocimiento tanto de Directivos como de los profesionales convocados de otras áreas. Por
supuesto, la guía de este trabajo siempre es y serán los objetivos propuestos, descriptos y
señalados.
Consideramos que esta propuesta intenta no perder las necesidades poblacionales en
cuanto al servicio de RH. Población que necesita, tras la pandemia, una atención
acompañante.
Nos alegra el otorgamiento de un lugar para seguir funcionando dentro de las
instalaciones del Hospital. Y ya comenzamos con algunas filmaciones nuestras y de
profesionales.
Esperamos y deseamos terminarlo favorablemente.2
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PROJECT FOR THE CARDIOVASCULAR REHABILITATION AREA
OF THE “EL DIQUE” HOSPITAL RC CARDIOVASCULAR
EDUCATIONAL SPACE
ABSTRACT
The idea arises in a chat in the Rehabilitation Room without being able to work with body
movement after this situation of confinement from the last few times. In this way we begin to
be interested in the world situation of similar and similar characteristics. We note that most
of the countries observed were characterized by the lack of presence and the possibility of
developing an inclusive virtual program. In this way, we were interested in a theme that we
had already thought of at the time and our objective was to continue with the actions on this
theme of Rh. In the case of our country and especially in the Province of Buenos Aires, it is
characterized, in Health, by the abandonment of hospital programs for the population that
involves confinement.
KEYWORDS: Health; Activity; Virtual program.

PROJETO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR DO
HOSPITAL “EL DIQUE” ESPAÇO EDUCACIONAL
CARDIOVASCULAR RC
RESUMO
A ideia surgiu em um chat na Sala de Reabilitação, onde os pacientes estão a trabalhar a
movimentação corporal após períodos muito longos de internação. Desta forma, começamos
a nos interessar pela situação mundial de características semelhantes. Notamos que a
maioria dos países observados são marcados pela ausência e pela possibilidade de
desenvolver um programa virtual inclusivo. Dessa forma, nos interessamos por um tema que
já havíamos pensado na época e nosso objetivo era dar continuidade às ações sobre esse
tema de Reabilitação. No caso de nosso país e, especialmente, na Província de Buenos Aires,
é característico, na área da Saúde, o abandono de programas hospitalares de população que
envolvam internação.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Atividade; Programa virtual.
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA
DA COVID-19: UMA REVISÃO NARRATIVA1
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RESUMO
Com o fechamento de locais destinados à prática de atividades físicas, dada a pandemia da
COVID-19, vimos a necessidade de praticá-las em casa para manutenção e cuidado com a
saúde e qualidade de vida. Trata-se de uma revisão narrativa consultando 3 bases de dados
sobre estudos relacionados a prática de atividade física antes e durante a pandemia, sendo
selecionados 4 estudos ao final. Foi encontrada redução significativa nos níveis de atividade
física assim como aumento de hábitos sedentários.
PALAVRAS-CHAVE: covid-19; atividade física; em casa.
INTRODUÇÃO
O mundo todo se viu na necessidade de mudar hábitos sociais e sanitários devido à
propagação da COVID-19 (SARS-CoV2). Pela forma que se dá o contágio do vírus, é
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que evitemos contato social, locais
fechados e com aglomeração de pessoas (OMS, 2020). Com isso, governos optaram pelo
fechamento de determinadas atividades consideradas não essenciais para a população durante
esse período, e dentre elas encontram-se as academias de musculação e outros locais de
práticas de atividade física. Porém, com o fechamento de estabelecimentos dessa finalidade,
não fica clara a forma como a população lida com a necessidade de se manter fisicamente
ativa, visto que a média recomendada de atividade física para um indivíduo adulto é mais de
150 minutos por semana de atividade moderada (GARBER et al., 2011). Dessa forma, resta-
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nos a prática de exercícios dentro de nossas próprias casas para que seja feita essa
manutenção da saúde relacionada à prática de atividade física.
A partir dessa necessidade, podemos observar a tendência das pessoas de buscarem
por soluções que lhes sejam viáveis nesse momento, como treinos online, treinos com peso
corporal, aplicativos de exercícios para celular e Yoga (THOMPSON, 2021).
O objetivo desse estudo é avaliar o comportamento de adultos aparentemente
saudáveis no que diz respeito à prática, em casa, de atividade física antes e durante o período
de quarentena ou isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19.
METODOLOGIA
Foi realizada uma busca bibliográfica em três bases de dados para compor uma revisão
narrativa acerca do tema. A busca foi feita no dia 9 de abril de 2021, incluindo artigos do ano
de 2020 até a data da busca.
Descritores utilizados:
Pubmed: “home” and (“physical activity” or “physical exercise”) and (“quarantine” or
“pandemic”) and “adults”
Scielo: "home" and ("physical activity" or "physical exercise") and ("quarantine" or
"pandemic") and "adults"
Lilacs: “atividade física” and “casa” and “adultos” and (“quarentena” or “pandemia”)
Critérios de inclusão: artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola; pesquisas
através de questionários.
Critérios de exclusão: estudos que propuseram intervenção.
Foram encontrados 65 artigos sendo aplicado o primeiro filtro em que se enquadraram
23 estudos na temática (1º filtro). A partir desses resultados, foram excluídas as duplicatas (2º
filtro). E por fim foram selecionados quatro artigos: sendo dois realizados no Brasil, um na
Espanha e um na Tailândia.

Quadro 1: Resumo da busca das bases de dado.

1ª busca

1º filtro

2º filtro

Final

LILACS

6

3

3

2

PUBMED

55

17

15

2

SCIELO

4

3

0

0

TOTAL

65

23

18

4

RESULTADOS
Dos quatro estudos analisados, todos relataram diminuição de níveis de atividade
física comparando o período anterior e durante a pandemia. Para apresentação dos resultados
optou-se por organizá-los em um formulário de extração dos dados.
Quadro 2: Formulário de extração de dados.

País

Título

Autor e ano

Amostra

Objetivo

Brasil

Impacto
da BOTERO, J. P. et 1881 adultos Investigar o
permanência em al, 2021
brasileiros:
impacto
da
casa
e
do
1103
pandemia de
isolamento
mulheres
e coronavírus
social,
em
778 homens. sobre o nível
função
da
de atividade
COVID-19,
física
e
sobre o nível de
comportamen
atividade física
to sedentário
e
o
entre
comportamento
brasileiros
sedentário em
com
idade
adultos
≥18 anos.
brasileiros.

62% dos homens e
60,6%
das
mulheres relataram
diminuição
de
atividade
física,
83,3% dos homens
e
81,6%
das
mulheres indicaram
aumento de tempo
sentado.

Brasil

Prática
de CROCHEMORE- 377 adultos
atividade física SILVA, I. et al., em
Bagé
em meio à 2020
(RS):
140
pandemia
da
homens e 237
COVID-19:
mulheres.
estudo de base
populacional
em cidade do
sul do Brasil.

24,4%
dos
entrevistados
praticavam
atividade física de
lazer. Apenas 7,7%
cumpriam
ao
menos 150 minutos
semanais.

Descrever a
prática
de
atividade
física de lazer
(AFL)
em
meio
a
pandemia do
COVID-19
em cidade do
Rio Grande

Resultados

do
Sul,
avaliando
desigualdades
entre os sexos
e grupos de
escolaridade e
diferenças de
acordo com o
nível
de
distanciament
o social.
Espanha Physical
CASTAÑEDA- 3800 adultos
Activity Change BABARRO, A. et residentes da
during COVID- al., 2020
Espanha:
19
2054 homens
Confinement.
e
1746
mulheres.

Avaliar como
as atividades
físicas
autodeclarada
s
e
sedentarismo
mudaram
durante
o
distanciament
o social na
população
espanhola.

Houve
pouca
diferença entre o
tempo reportado de
atividade
física
moderada, porém
diminuição
significativa
em
tempo
de
atividades
vigorosas.

Tailândia The effects of KATEWONGSA, 4460 adultos Comparar os
the COVID-19 P. et al., 2020
participantes níveis
de
pandemic on the
do
censo atividade
physical activity
tailandês de física
de
of the Thai
atividade
adultos
population:
física 2019 e tailandeses
Evidence from
4482
do antes
e
Thailand’s
censo 2020. durante
a
Surveillance on
pandemia da
Physical
COVID-19,
Activity 2020.
utilizando os
dados
do
Censo
de
Atividade
Física
Tailandês.

Houve queda de
74,6% para 54,7%
no número de
participantes que
relataram atividade
física moderada ou
vigorosa suficiente.
O
tempo
cumulativo
de
atividade
física
reduziu de 580 para
420
minutos
semanais.

Em um dos estudos realizado no Brasil, mais de 60% dos homens e mulheres
relataram diminuição nos níveis de atividade física. Entre os indivíduos classificados como

fisicamente ativos antes da pandemia, esse impacto foi de 47,7%. Em relação ao tempo
sentado, mais de 80% dos homens e mulheres indicaram um aumento (BOTERO et al., 2021).
No estado do Rio Grande do Sul, apenas 24,4% dos pesquisados praticavam atividade
física à lazer, porém 7,7% atendiam ao mínimo de 150 minutos semanais durante a pandemia
da COVID-19. Dos participantes que praticavam atividade física de lazer, 53,5% o fazem em
casa (CROCHEMORE-SILVA et al., 2020).
Uma pesquisa realizada na Espanha não encontrou grande redução na quantidade de
exercícios moderados realizados, porém houve uma diminuição em exercícios vigorosos,
tempo de caminhada e aumento de sedentarismo (CASTAÑEDA-BABARRO et al., 2020).
Um censo realizado na Tailândia anualmente constatou a diminuição da prevalência de
atividade física suficiente de forma vigorosa ou moderada de 74,6% para 54,7% entre as
pesquisas de 2019 e 2020. Esse decréscimo também foi acompanhado pela queda no total de
tempo gasto com essas atividades, de 580 para 420 minutos semanais (KATEWONGSA et
al., 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desse estudo verificaram uma mudança nos níveis de atividade física
antes e durante a pandemia. Acredita-se que o distanciamento social, preconizado pela OMS
em favor da preservação e cuidados com a saúde, assim como a suspensão de atividades
consideradas não essenciais realizadas ao ar livre, de forma individual e coletiva, podem estar
relacionadas aos fatores que diminuíram esses índices de atividade física entre os referidos
períodos. Por nos encontrarmos nessa situação há relativamente pouco tempo, os impactos a
longo prazo ainda não podem ser mensurados, tal que os estudos são de caráter transversal e
buscavam esclarecer essa condição pontual em se tratando de fatores relacionados ao nível de
prática de atividade física e as referidas situações dadas em pandemia de COVID-19 (SARSCoV2). Para o momento, urge a necessidade de refletirmos e buscarmos ações preventivas, no
âmbito da educação e da saúde, em favor de minimizar os possíveis riscos relacionados à
inatividade física, ao sedentarismo e as novas formas de trabalho remoto, em home-office,
ressaltando as novas formas e tendências de práticas de atividade física durante e após
pandemia.

THE PRACTICE OF PHYSICAL ACTIVITY BEFORE AND DURING
THE COVID-19 PANDEMIC: A NARRATIVE REVIEW
ABSTRACT
With the closing of places for the practice of physical activities, given the COVID-19
pandemic, we saw the need to practice them at home for maintenance and care with health
and quality of life. This is a narrative review consulting 3 databases on studies related to the
practice of physical activity before and during the pandemic, with 4 studies being selected at
the end. A significant reduction in physical activity levels was found, as well as an increase in
sedentary habits.
KEYWORDS: covid-19; physical activity; home.

PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA ANTES Y DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID-19: UNA REVISIÓN NARRATIVA
RESUMEN
Con el cierre de lugares para la práctica de actividades físicas, dada la pandemia de
COVID-19, vimos la necesidad de practicarlas en casa para su mantenimiento y cuidado con
salud y calidad de vida. Se trata de una revisión narrativa con estudios relacionados con la
práctica de actividad física antes y durante la pandemia, seleccionándose 4 estudios. Se
encontró una reducción significativa de los niveles de actividad física, así como un aumento
de los hábitos sedentarios.
PALABRAS CLAVES: covid-19; actividad física; en casa.
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RESUMO
O home office foi uma das mudanças advindas da pandemia do novo Coronavírus. Na
Universidade Federal de Pelotas, notou-se a necessidade de proporcionar melhores condições
aos servidores da instituição. Logo, foi proposto um projeto de práticas gímnicas para realizar
em casa. O estudo trata-se de um relato de experiência e tem por objetivo descrever os dois
ciclos do projeto Agita UFPel, assim como suas atividades e estruturação durante o período
de isolamento social.
PALAVRAS-CHAVE: atividade física; práticas gímnicas; pandemia;
INTRODUÇÃO
No ano de 2020, o vírus altamente transmissível e infeccioso denominado SARS-CoV2 surpreendeu o mundo. Na busca por controlar a propagação do vírus, o isolamento social foi
uma das principais medidas adotadas (FARIAS, 2020). Esse cenário trouxe novas perspectivas
para nossa realidade, transformando o modo como nos relacionamos com as pessoas, o trabalho,
estudos, lazer, entre outros.
O home office foi uma das mudanças e tornou-se uma realidade aos trabalhadores de
diversas áreas, ressignificando a relação entre trabalho e lar. Logo, o que parecia no início
confortável, tornou-se desgastante, já que aspectos físico-motores são afetados em condições
de longas jornadas de trabalho com movimentos monótonos e repetitivos, propiciando o

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

surgimento de Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionado
ao Trabalho (DORT), lombalgia, dentre outras doenças (ANDRADE et al., 2015).
A prática de atividade física para a prevenção de doenças, manutenção e melhora da
saúde física e mental é de conhecimento empírico e aliada a intencionalidade e planejamento
tende a contribuir ao ambiente de trabalho, nesse caso: seu lar. Assim, as Ginásticas Laborais,
as quais são popularmente praticadas principalmente para garantir uma melhor qualidade de
vida e um melhor desempenho de seus funcionários (CANDOTTI et al., 2011), se apresentam
como uma boa alternativa para problemas advindos da mudança de hábito.
Dito isso, surge a demanda dos servidores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
que devido ao home office, gostariam de melhores condições para enfrentar a jornada de
trabalho. Foi solicitado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ginástica e Infância (NEPGI)
vídeo-aulas para que os mesmos pudessem usufruir e apropriar-se de práticas gímnicas
possíveis de serem realizadas em casa e melhorar suas condições de trabalho e saúde.
Oficializa-se assim, o projeto Agita Ufpel - Vivências gímnicas on-line para servidores.
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo descrever os dois ciclos de 2020 do projeto,
contemplando suas atividades e sua estruturação, de modo a relatar as experiências e a
importância da prática de atividade física, durante tempos pandêmicos.
CONSTRUINDO CAMINHOS
O presente estudo caracteriza-se como um relato de experiência, vinculado ao projeto
“Agita UFPel”, realizado por estudantes do curso de Educação Física - UFPel, sob a supervisão
da coordenadora do projeto.
Com a demanda dos servidores e o reconhecimento das atividades do NEPGI, com seus
projetos de Extensão “Brincando de Ginástica” e “UFPel faz ginástica”, os quais proporcionam
vídeo aulas voltadas para crianças e adultos, o mesmo foi convidado pela UFPel para
desenvolver aulas de práticas gímnicas aos servidores. Entendendo a necessidade de oferecer
condições mais saudáveis aos servidores, os quais não possuíam tempo e disposição para se
exercitarem, em uma conjuntura onde não é seguro praticar atividades físicas fora de casa.
Assim, o projeto Agita Ufpel, teve como objetivo principal proporcionar a prática de
atividades gímnicas para os trabalhadores através de vídeo-aulas pré-gravadas, contribuindo
para sua saúde física e mental em tempos de pandemia. Além disso, buscou promover

exercícios para contribuir na melhora de capacidades físicas; propor atividades significativas e
atrativas; e oferecer um espaço democrático para o conhecimento sobre o significado e a
importância das atividades propostas, para além de fins estéticos.
O projeto contou com o período de um mês para a divulgação na plataforma da UFPel
- Moodle, na rede de servidores e nas redes sociais do NEPGI, sem limitar o número de
participantes. Os conteúdos e a logística, foram estabelecidos em reuniões onlines, onde optouse por um processo narrativo e demonstrativo para as aulas e levou-se em consideração
atividades prazerosas, que envolvessem diferentes manifestações gímnicas, de média
complexidade, já que não haveria orientação presencial e que não carecesse de muito espaço e
materiais. Logo, pensou-se na frequência de duas aulas semanais por três semanas, totalizando
seis aulas em cada ciclo do projeto.
A plataforma utilizada para o projeto foi o Ava Moodle/UFPel, disponibilizada pela
Instituição e por sua praticidade facilitava a interação entre os participantes e professores. As
aulas permaneceram disponíveis até o fim do projeto, o que permitiu aos participantes
realizarem no tempo que fosse mais favorável e repeti-las caso desejassem; a cada publicação
de material na plataforma, e-mails eram enviados a todos os participantes.
Ainda, os fóruns de comunicação disponibilizados pela plataforma foram muito
utilizados como ferramenta de interação, com intuito de auxiliar os servidores individualmente,
compartilhar de experiências, feedback e avaliação do conteúdo proposto ao longo do projeto.
PRIMEIRO CICLO DO PROJETO
O primeiro ciclo do Agita UFPel consolidou-se do dia 04/08 à 20/08, e abrangeu um
total de 52 inscritos. Para o primeiro grupo de servidores estruturou-se aulas para abordar as
seguintes temáticas, respectivamente:

Tabela 1- Temáticas abordadas ao longo do primeiro ciclo
Aula

01

Temática

Apresentação Pilates
e Ritmos;

02

03

04

05

06

Alongamentos;

Yoga;

Pilates

Ginástica de

II;

condicionamento

I;

físico e
conscientização
corporal e malabares;
fonte: elaborado pelos autores

Na primeira aula foi proposta a apresentação dos professores, introdução aos conteúdos
gímnicos e uma atividade de ritmos com movimentos ginásticos reproduzidos de forma
descontraída, com o intuito de manter o caráter prazeroso e promover a desinibição dos
participantes.
Para a segunda e quinta aula, abordou-se o Método Pilates, por ser uma prática que
propicia inúmeros benefícios à saúde de seus praticantes. Estudos demonstraram que o Pilates
é uma atividade que promove a melhora da força, flexibilidade, amplitude de movimento,
consciência corporal, diminuição da dor, melhora da postura, auxílio no tratamento de
depressão, ansiedade e estresse (BEZERRA, et al., 2020).
Na terceira aula, focou-se nos alongamentos, por ser uma técnica importantíssima para
o desenvolvimento da flexibilidade que, por sua vez, é uma capacidade física significativa que
compõe a aptidão física, relacionada à saúde e ao desempenho atlético. Embora não seja a única
qualidade física importante na performance, ela está presente em quase todos os desportos,
sendo necessária também para realização de atividades cotidianas.
A quarta aula fez referência à prática oriental de Yoga. Com o isolamento social, os
servidores notaram um aumento em aspectos de ansiedade e da falta de conexão com si mesmo.
Constata-se na literatura diversos benefícios dessa prática, como: redução de estresse
(GHAROTE, 2000; PASHARD, 2004); da ansiedade (JAVNBAKHT et al., 2009;
VORKAPIC; RANGÉ, 2011); fortalecimento do sistema imunológico, sistema respiratório e
cardiovascular (LEITE, 1999). O Yoga foi pensado, principalmente, para uma melhor
qualidade de descanso dos participantes.
Por fim, para a última aula, proporcionou-se exercícios gímnicos de condicionamento
físico e conscientização corporal, com o propósito de permitir a percepção do avanço de suas

práticas. Com um desafio final de malabares para a manutenção da coordenação motora fina,
equilíbrio e o divertimento da experimentação de uma nova prática.
As considerações deixadas nos fóruns pelos participantes do primeiro ciclo somadas às
observações feitas pelos professores e colaboradores no decorrer do projeto, puderam ser
analisadas e repensadas para a estruturação e planejamento das aulas do segundo ciclo, que
funcionou na mesma dinâmica mas com algumas adaptações.
SEGUNDO CICLO DO PROJETO
O segundo ciclo do projeto Agita UFPel consolidou-se do dia 16/09 à 05/10, o qual
abrangeu 50 inscritos. Para esse segundo grupo de servidores, estruturamos as aulas para
abordar as seguintes temáticas, respectivamente:
Tabela 2- Temáticas abordadas ao longo do segundo ciclo
Aula

01

02

03

Temática

Apresentação Alongamentos; Pilates;

04

05

06

Yoga;

Ritmos;

Ginástica de

e Ritmos;

condicionamento
físico e
conscientização
corporal e malabares;
fonte: elaborado pelos autores

As modificações deram-se principalmente à logística das atividades. Percebeu-se maior
complexidade nas aulas de Pilates e, por este motivo, a aula de alongamento antecedeu a
mesma. Sendo estes novos participantes, consideramos importante a apropriação dos
alongamentos para que os utilizassem ao longo das aulas.
Ademais, a segunda aula de pilates foi considerada intensa e complexa, assim, optou-se
por uma reformulação. Neste ciclo, foi proposto como aula 5 a temática de Ritmos. Uma vez
que, apesar das mais distintas motivações para a prática de ritmos, a meia-idade procura devido
a melhoria da qualidade de vida e prazer por uma atividade física que é norteada pela música
(COSTA et al., 2018).

Os relatos e avaliações deixados nos fóruns pelos participantes do segundo ciclo, assim
como as discussões realizadas pelos professores no decorrer do projeto, puderam ser repensadas
e avaliadas para a proposta de futuros ciclos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se que a pandemia trouxe novos modos de viver e nos fez ressignificar nossas
ações em prol de nossa sobrevivência. Dentro deste contexto, a necessidade de se movimentar
e a prática de atividade física também precisaram se adaptar, necessitando, mesmo em tempos
atípicos, atitudes que melhorem o bem estar das pessoas.
Isto posto, o Agita UFPel, buscou por meio de práticas gímnicas proporcionar, aos
servidores, hábitos mais saudáveis e prazerosos em meio a uma crise sanitária mundial. Logo,
esta foi bem recepcionada, os quais demonstraram grandes expectativas em relação ao projeto,
e apresentou-se como possibilidade de prática de atividade física durante o isolamento social.
Todavia, vale salientar que a saúde desses profissionais deve ser vista para além de momentos
como estes. É fundamental, a consideração de projetos de ginásticas laborais ou atividades
físicas para futuros momentos presenciais, buscando assim melhores qualidade de vida para
esta população.

GYMNASTIC PRACTICES DURING THE PANDEMIC: ONLINE
CLASSES FOR UFPEL SEVERS
ABSTRACT
The home office was one of the consequent changes in the New Coronavirus pandemic.
Therefore, at the Universidade Federal de Pelotas, the need to provide the institution's
employees with gymnastic practices that could be performed at home was noted.The study is a
descriptive qualitative research and aims to describe the two cycles of the Agita UFPel project,
as well as its activities and organization during the period of social isolation.
KEYWORDS: physical activity; gymnastic practices; pandemic;

PRÁCTICAS DE GIMNASIA DURANTE LA
PANDEMIA: CLASES ONLINES PARA SERVIDORES DE LA UFPEL
RESUMEN
Lo home office fue uno de los cambios derivados de la pandemia del Nuevo Coronavirus. En
la Universidad Federal de Pelotas, notado la necesidad de proporcionar a los servidores de la
institución prácticas de gimnasia que pudieran realizarse en casa. El estudio es una
investigación cualitativa de carácter descriptivo, y tiene como objetivo describir los dos ciclos
del proyecto Agita UFPel, así como sus actividades y estructuración durante el período de
aislamiento social.
PALABRAS CLAVES: actividad física; prácticas de gimnasia; pandemia;
REFERÊNCIAS
BINOTTO M. A. et al. Programa Universidade Aberta para a Terceira Idade: avaliação
do programa por meio do modelo RE-AIM. Revista Brasileira de Atividade Física e saúde.
2015.
CANDOTTI, C. T. et al. Efeitos da ginástica laboral na dor nas costas e nos hábitos
posturais adotados no ambiente de trabalho. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.
33, n. 3, p. 699-714, 2011.
TANAKA, K. et al. Efeito da ginástica laboral no estresse. http://www.efdeportes.com/ Revista
Digital - Buenos Aires - Año 12 - N°108 - Mayo de 2007.
CARVALHO-FREITAS, M. N. et al. Retorno às atividades laborais entre amputados:
qualidade de vida no trabalho, depressão e ansiedade. Rev. Psicol., Organ. Trab., Brasília,
v.18, n.4, p. 468-475, dez. 2018.
COSTA, V. F. et al. Estudo da demanda pela prática de dança aeróbica em academias.
Revista Campo do Saber, v.4, n.1, 2018.
FARIAS, H. O avanço da Covid-19 e o isolamento social como estratégia para redução da
vulnerabilidade. Espaço e Economia. Revista brasileira de geografia econômica, 2020.
GHAROTE, M. L. Técnicas de Yoga. Tradução de Danilo F. Santaella. Guarulhos: Phorte,
2000.
JAVNBAKHT, M. et al. Effects of Yoga on depression and anxiety in women. Complement
Ther Clin Pract, 15(2):102-4, 2009.
LEITE, M. et al. Estudo dos padrões do movimento respiratório e do comportamento
cardiovascular em mulheres idosas praticantes de Yoga. 1999.

PASHARD, O. Role of yoga in stress management. West Indian Med J,53(3):191-194, 2004.
REIS, P. F. et al. A importância de bons níveis de flexibilidade nos trabalhadores que executam
suas atividades laborais sentados. Universidade Federal de Santa Catarina
https://www.producaoonline.org.br/rpo ISSN 1676 -1901/ Vol.3/ Num.3/ Setembro de 2003.
VORKAPIC, C. F.; RANGÉ, B. Os benefícios do yoga nos transtornos de ansiedade. Revista
Brasileira de Terapias Cognitivas, vol.7, n.1, p. 50-54, jun. 2011.

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA UTILIZAÇÃO
DO KIDSCREEN-521
Diego Matheus Schaab,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Gustavo Roese Sanfelice,
Universidade Feevale (FEEVALE)
Denise Bolzan Berlese,
Universidade Feevale (FEEVALE)
RESUMO
Objetivo: discutir dados bibliográficos relativos à qualidade de vida relacionada à saúde e à
utilização do KIDSCREEN-52. Metodologia: descritiva de revisão sistemática, utilizando
modelo PRISMA. Resultados: 10 artigos completos foram utilizados na revisão.
Considerações finais: A utilização do protocolo foi encontrada em diversos locais, bem como
a variação nos tipos de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Escolares; KIDSCREEN-52; Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
A Qualidade de vida (QV), segundo Minayo; Hartz; Buss (2000), pode ser
considerada como uma ciência acima de tudo humana, muito relacionada ao grau de
satisfação encontrado na vida familiar, social, amorosa e ambiental. Nesse sentido, a
qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) caracteriza-se como uma vertente do conceito
geral de QV, buscando aferir questões voltadas à saúde física e mental, de crianças até
adultos. O KIDSCREEN-52 constitui-se, portanto, como um instrumento de autorrelato, que
busca aferir a QV de crianças e adolescentes saudáveis e com doenças crônicas (GASPAR;
MATOS, 2008).
O presente estudo norteou-se na perspectiva de revisão sistemática, com o objetivo de
discutir dados bibliográficos sobre a QVRS de crianças e adolescentes, além da utilização do
protocolo KIDSCREEN-52.
MÉTODO
1

O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Esta pesquisa buscou realizar uma revisão sistemática, descritiva, no dia 22 de janeiro
de 2021, abrangendo as bases de dados Elsevier (SCOPUS) e National Center for
Biotechnology Information (NCBI). Realizou-se o acesso CAFe, disponibilizado no portal de
periódicos CAPES, para a observância total do conteúdo da base, através do perfil da
Universidade Feevale. Utilizaram-se os seguintes termos de pesquisa: health-related quality
of life e, posteriormente, refinou-se dentro dos achados os seguintes termos: kidscreen-52,
children e school, limitando os resultados a acesso aberto e ano de publicação entre 20202021.
Os autores investigaram individualmente o título, o resumo e o texto principal de cada
artigo. Nessa perspectiva, em cada fase do processo, foram excluídos artigos (Quadro 1),
conforme modelo PRISMA, proposto por Liberati et al. (2009). Os critérios de inclusão
cobriram estudos entre os anos de 2020/2021, de acesso aberto, escritos nos idiomas inglês,
espanhol ou português, e que utilizassem o KIDSCREEN-52 como protocolo de avaliação. Ao
final, investigaram-se as referências utilizadas pelos estudos, a fim de abranger artigos que
fossem adeptos aos critérios de inclusão da pesquisa.

Quadro 1 –

Desenho metodológico

modelo PRISMA segundo Liberati

Termo de Pesquisa:
(health-related quality of life)

O

INCLUSÃO ELEGIBILIDADE SELEÇÃO IDENTIFICAÇÃ

(2009).

SCOPUS (Elsevier)
(n = 55.938)

NCBI (National Center for Biotechnology Information)
(n = 422.640)

Filtros - KIDSCREEN-52 and School and Children
Limitadores - Acesso aberto e Ano publicação 2020-2021
SCOPUS (n = 28)
NCBI (n = 05)
Total (n = 33)
Artigos incluídos após
avaliação das referências
(n = 00)

Artigos Duplicados Excluídos
(n = 04)
Artigos avaliados para elegibilidade
(n = 29)
Textos completos excluídos (n = 19):

Total de estudos para análise
(n = 10)

• Não utilizou o KIDSCREEN-52 (n = 13)
• Artigo de revisão (n = 03)
• Validação de outro protocolo (n = 03)

Fonte: Dados da pesquisa

et al.

GRASAAS et al.

SUNDAR et al.

Health-related
quality of life
among 13-14
year old
adolescents with
overweight-A
mixed methods
approach

Fonte: Dados da pesquisa
9

Inglês

LÍNGUA
ORIGINAL

Inter. A2

S/A no Brasil

REFERÊNCIAS

Noruega

Peru

PAÍS
QUALIS NO
BRASIL

Inglês

67

78

728

AMOSTRA

16-19

12-18

Inglês

58

Inter. A2

Noruega

328

13-14

Advances in Science,
Health and Quality Health and Quality
Technology and
of Life Outcomes of Life Outcomes
Engineering Systems

SILVA-BUENO et al.

IDADE

PERIÓDICO

AUTORES

TÍTULO

Health-related
quality of life in
students of an
education institution
of ventanilla

Health-related
quality of life in
adolescents with
persistent pain
and the
mediating role of
self-efficacy: a
cross-sectional
study

Inglês

38

Inter. S/A

Japão

196

8-18

Haemophilia

FURUICHI et al.

Assessment of self/parent-reported
quality of life in
Japanese children
with haemophilia
using the Japanese
version of
KIDSCREEN-52

Inglês

30

Inter. B1

Japão

477

8-18

Brain and
Development

FURUICHI et al.

Analysis of factors
related to low
health-related
quality of life in
children with
epilepsy using a
self-assessed
Japanese version
of the
KIDSCREEN-52

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tabela 1 – Análise dos artigos

ACTA Paulista de
Enfermagem

Portugal
Inter. B1
19
Português

Health and
Quality of Life
Outcomes

7-14

169

Coréia do Sul

Inter. A2

18

Inglês

PERIÓDICO

IDADE

AMOSTRA

Fonte: Dados da pesquisa

PAÍS
QUALIS NO
BRASIL
REFERÊNCIA
S
LÍNGUA
ORIGINAL

567

9-17

BICA et al.

CHO et al.

AUTORES

TÍTULO

Transcultural
adaptation and
validation of a Sociodemographic
Korean version influence in healthof the Oxford
related quality of
Ankle Foot
life in adolescents
Questionnaire
for children

Inglês

25

S/A no Brasil

Letônia

200

Inglês

79

Inter. S/A

Alemanha

22

1-34

Pediatric
Transplantation

Proceedings of the
Latvian Academy of
Sciences, Section B:
Natural, Exact, and
Applied Sciences
8-18

BARRON et al.

KURTIŠA et al.

Quality of life in
pediatric obesity in
Latvia

Motor outcome,
executive functioning,
and health-related
quality of life of
children, adolescents,
and young adults after
ventricular assist device
and heart
transplantation

Inglês

36

Inter. S/A

Japão

175

8-18

Neuropsychiatric
Disease and Treatment

MATSUURA et al.

Influence of selfesteem and
psychiatric diagnosis
on health-related
quality of life in
children and
adolescents with
school refusal
behavior
Tabela 2 – Continuação da análise dos artigos

De maneira geral, a amostra total dos investigados pelos estudos foi de 2.940 sujeitos,
divididos entre sexo masculino e feminino. Foram encontrados estudos em 3 continentes
diferentes. 90% dos manuscritos foram redigidos no idioma inglês e apenas 10% em língua
portuguesa. Ao observar o qualis dos periódicos no Brasil, tendo como referência a área
interdisciplinar, 50% tiveram avaliações entre A2 e B1, 30% aparecem como sem avaliação
interdisciplinar e 20% foram encontrados em revistas que não são avaliadas no país.
Nesse sentido, o estudo proposto por CHO et al. (2020) faz a adaptação transcultural e
a tradução do questionário Oxford Ankle Foot Questionnaire (OAFQ) para a versão coreana,
que também se encontra nas versões traduzidas em holandês, dinamarquês e italiano. Os
autores utilizam o KIDSCREEN-52 como base para verificar a correlação entre os dois
questionários, concluindo que o OAFQ é seguro na versão traduzida coreana.
Sundar et al. (2020) e Kurtiša et al. (2020) buscam aferir a QVRS de crianças e
adolescentes com sobrepeso e obesidade. Ambos os estudos apontam para uma menor
percepção de QV dos jovens com sobrepeso e obesidade. Em específico, Kurtiša et al. (2020)
explanam que tanto os escolares, como seus responsáveis, tendem a ter uma menor percepção
da sua QV.
Nessa perspectiva, Barron et al. (2020) propõem avaliar jovens e adultos que
receberam transplantes de coração entre 1992 e 2016, em um estudo longitudinal, aferindo
questões motoras, funcionamento cognitivo e a QV. Os autores utilizam 3 diferentes
protocolos para realizar a avaliação, em seus resultados apontam para uma alta QV dos jovens
que receberam algum tipo de cirurgia cardiovascular.
Furuichi et al. (2021) aferiram a QV de crianças e adolescentes com epilepsia, quando
comparadas ao grupo controle, descobriram que elas apresentaram uma baixa QV,
recomendando que tenham um apoio prévio na vida escolar, excepcionalmente nos dois
primeiros anos após a descoberta e início dos tratamentos.
Nesse sentido, Matsuura et al. (2020) avaliaram crianças e adolescentes com recusa
escolar, quando comparadas ao grupo controle, apresentaram significativamente menor
QVRS em todas as dimensões do KIDSCREEN-52. Segundo os autores, dentro desse grupo
com recusa escolar, um diagnóstico psiquiátrico estava associado a uma menor QVRS.
Nesse prisma, Furuichi et al. (2020) pesquisam a QVRS em jovens de 8 a 18 anos com
e sem hemofilia. Entre os mais novos (8-12), foi possível observar pontuações mais baixas

para sentimentos e estado emocional, quando comparadas com as crianças do grupo controle.
Já nos mais velhos (13-18) não foram encontradas diferenças significativas.
Grasaas et al. (2020) avaliaram adolescentes com dores persistentes e a variável
mediadora de autoeficácia. Cerca de 67% das reduções encontradas nos escores da QVRS
foram oriundas das associações entre dor e percepção de QV.
Bica et al. (2020) buscaram apurar a QVRS em adolescentes e identificar questões
sociodemográficas. Nesse sentido, os adolescentes do sexo masculino, quando comparados
com o sexo feminino, apresentaram uma melhor percepção de QV e, na comparação com a
literatura, nacional e internacional, os autores reiteram que a população investigada possui
bons escores de QV.
Por sua vez, o estudo realizado no Peru, por Silva-Bueno et al. (2020), buscou
investigar a QVRS de uma maneira ampla. Os autores apresentam uma discussão e conclusão
confusa, uma vez que os resultados encontrados não foram comparados com a literatura,
dificultando o entendimento dessa pesquisa. Entretanto, os autores apontam para uma boa QV
percebida pelos jovens peruanos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, a utilização do KIDSCREEN-52 foi realizada nos países Japão,
Noruega, Peru, Alemanha, Letônia, Portugal e Coréia do Sul. Os estudos mostraram
diferentes metodologias, entre quanti-quali, além de outros protocolos que foram utilizados
para aprofundar as discussões. Respectivamente, os artigos apontam o déficit na QVRS de
crianças e adolescentes que possuem doenças, como por exemplo, epilepsia e hemofilia, o que
se repetiu com jovens que possuem sobrepeso ou obesidade, tampouco aqueles que possuem
recusa escolar.

QUALITY OF LIFE RELATED TO THE HEALTH OF CHILDREN AND
ADOLESCENTS: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF THE USE OF
KIDSCREEN-52
ABSTRACT
Objective: to discuss bibliographic data related to health-related quality of life and use of the
KIDSCREEN-52. Methodology: descriptive systematic review, using the PRISMA model.
Results: 10 complete articles were used in the review. Final considerations: The use of the
protocol was found in several places, as well as the variation in the types of research.
KEY WORDS: Schoolchildren; KIDSCREEN-52; Quality of Life.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL USO DE
KIDSCREEN-52
RESUMEN
Objetivo: discutir datos bibliográficos relacionados con la calidad de vida relacionada con
la salud y el uso de KIDSCREEN-52. Metodología: revisión descriptiva sistemática,
utilizando el modelo PRISMA. Resultados: se utilizaron 10 artículos completos en la revisión.
Consideraciones finales: El uso del protocolo se encontró en varios lugares, así como la
variación en los tipos de investigación.
PALABRAS CLAVE: Escolares; KIDSCREEN-52; Calidad de Vida.
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE1
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RESUMO
Objetivo: relatar a experiência de profissionais de Educação Física no contexto da formação
multiprofissional em saúde. Método: Estudo do tipo relato de experiência no olhar de
residentes em Saúde Coletiva. Resultados: As ações desenvolvidas geraram a integração dos
participantes, e um cuidado colaborativo, multiprofissional e dialogado. Conclusão: As
atividades apresentaram ferramentas na assistência integral à saúde e na produção do
cuidado, fortalecendo o trabalho multiprofissional.
PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária de Saúde; Educação Multiprofissional; Saúde
Pública.
INTRODUÇÃO
As Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) surgiram em 2002 através de uma
proposta do Ministério da Saúde, no intuito de favorecer uma formação mais qualificada que
se prioriza a aprendizagem em equipe, a atuação multiprofissional, caracterizando-se como
uma modalidade lato sensu que tem seu foco na potencialização da relação ensino- serviço no
próprio campo de intervenção (BRASIL, 2007, 2014).
O programa tem por finalidade a formação coletiva em serviço, assegurando uma
especialização que atenda ao modelo de integralidade do cuidado e ao trabalho em equipe
multiprofissional, preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que devido o modelo
1
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hegemônico de formação uniprofissional, raramente são vivenciados nos cursos de graduação
(SILVA et al, 2014).
A categoria dos Profissionais de Educação Física esteve presente desde o surgimento
dessa modalidade de formação continuada, e vem crescendo com a participação cada vez mais
nas diversas áreas de concentração dos programas espalhados pelo Brasil (BRASIL, 2007,
2012). No entanto, o espaço específico do profissional de Educação Física nas equipes
multiprofissionais, ainda se encontra muito restrito apenas as atividades de práticas
corporais/atividades físicas (NOVAES et al, 2020).
Essa realidade aponta a relevância de se investir em estudos que se dediquem à
experiência de inserção e aos modos como os profissionais de Educação Física têm se
apropriado de novas práticas a fim de contribuir para a atualização da atenção assistencial na
conjuntura institucional de cooperação interprofissional (COSTA, 2019).
Nesse sentido, o espaço de formação em saúde que visa a integralidade dos saberes e
fazeres profissionais pode ser entendido como fértil campo de estudos pelo seu potencial
pedagógico de manifestação de novas práticas. Ao considerar esse panorama, esta pesquisa
objetivou relatar a experiência de profissionais de Educação Física no contexto da formação
multiprofissional em saúde, tomando como campo os programas de RMS e sua atuação na
atenção básica de saúde.
MÉTODO
Estudo retrospectivo, descritivo, cujo caráter se dar por um relato de experiência,
através das atividades realizadas por profissionais residentes de Educação Física, no biênio de
dois anos (2018-2020) no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da
Universidade Regional do Cariri- URCA. O local do estudo foi a área de atuação de uma
Unidade de Saúde da Família do município de Cato -CE e o grupo de práticas corporais e
atividade física para a promoção da saúde no território adscrito.
O grupo de prática corporal/atividade física (PCAF) é uma atividade existente deixada
pela antiga equipe de residentes e é desenvolvida pela UBS Dr. José Ribeiro da Cruz, que
abrange especificamente a área do bairro Recreio, localizada na cidade de Crato-CE. Com a
chegada de uma nova equipe, apesar do contexto vivenciado pela crise sanitária da pandemia
do COVID19, as atividades foram retomadas e implantadas, junto com a comunidade e com

os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como algumas mudanças para a melhoria desse
espaço de cuidado. As atividades aconteciam todas as quarta e sextas-feiras, das 16 horas da
manhã até às 17:30 horas, com aferição da pressão arterial, circuito de atividades físicas com
a utilização de cabos de vassoura, cones, garrafas PET com água, e alguns materiais
disponíveis na unidade, como: bambolês, halteres, escadinhas, teraban e bastão. O perfil dos
usuários caracterizava-se, predominantemente, pelo sexo feminino, de diferentes faixas etárias
e que eram vinculados à UBS.
Neste espaço, além de trabalhar no âmbito físico com os exercícios de fortalecimento,
equilíbrio, propriocepção, exercícios aeróbios, há, também, a atenção para a saúde mental,
uma vez que a equipe levava para o grupo vivências voltadas para esse cuidado; entre estas
atividades, destacam-se danças, circulares sagradas, biodança, aplicação de reiki,
aromaterapia, musicoterapia, escaldas pés com aromatizantes fitoterápicos e yoga. Nessa
perspectiva, o acompanhamento, orientação e olhar do profissional de Educação Física, assim
como de toda equipe, é trabalhar de forma integral o usuário, para a promoção da saúde e
prevenção de agravos.
É valido salientar que por se tratar de um relato de experiência e seguir todos os
preceitos éticos necessários para desenvolvimento deste estudo, não houve a necessidade de
submeter o estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o processo de implementação, e com o objetivo de direcionar a prática dos
PEF nas coletividades humanas, de forma a promover saúde por meio das mudanças de
hábitos e condições de vida, criamos o grupo de práticas corporais/atividades físicas “De Olho
no Ponteiro”; o intuito é levar saúde e evitar distúrbios do aparelho locomotor, através do
movimento humano.
Nesse espaço, eram realizadas atividades que perpassavam as atividades de práticas
corporais/atividades físicas, que visam o melhoramento de condições crônicas de saúde,
realizava-se, também, atividades que visavam a saúde mental, como práticas relaxantes de
yoga, reiki, biodança, danças circulares sagradas, trilhas, banhos em balneários, passeios
religiosos, uma vez que, a socialização entre os integrantes do grupo, assim como os
facilitadores, remete às diversas dimensões da saúde, o que constrói condições necessárias

para o alcance da integralidade do cuidado, ponto que fortalece a confiança, segurança e
participação dos usuários no grupo. Florindo et al. (2011), aponta que investir em espaços,
ambientes que promovam a prática de PCAF favorece a adesão dos participantes.
Conforme os pressupostos apresentados é importante evidenciar que exercícios que
realizados pelas participantes, eram de baixo impacto, pautados na promoção da saúde, como
alongamentos, circuitos de fortalecimento, equilíbrio, propriocepção, aeróbio e relaxamento
(NETO et al, 2019). Outro aspecto relevante é que durante o ano de 2020 iniciou-se a
pandemia do COVID19, crise sanitária que abalou todo o mundo, ocasionando um
redirecionamento da forma com acontecia as atividades práticas, tal ponto levou as atividades
serem suspensas temporariamente, só tendo um retorno de forma remota. Conforme isso,
ocorreu uma redução significativa no grupo de participantes (MALTA et al, 2020).
Nas atividades do grupo, utilizávamos um equipamento social, visto que na UBS não
era possível realizar essa atividade. É importante destacar a colaboração e parceria dos ACS
na divulgação, encaminhamentos e facilitação das atividades desenvolvidas pelo grupo. Os
encontros aconteciam duas vezes por semana no período da manhã, das 16h às 17:30h;
contávamos com, aproximadamente, 40 participantes, do sexo feminino e de diversas faixas
etárias (40 anos aos 80). Algumas usuárias que participavam do grupo apresentavam algumas
condições crônicas entre outras, tais como: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes
Mellitus (DM) e algum distúrbio no sistema osteomioarticular, depressão, fibromialgia,
doenças cardíacas.
Friedrich et al., (2018) corrobora que os grupos de promoção à saúde compreendem
um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que trabalham os aspectos emocionais,
sociais e biológicos dos indivíduos e que não trata apenas de um espaço com pessoas, pois
nele há um proposito com objetivos compartilhados—partilhados nos encontros do presente
grupo de práticas corporais/atividade física.
As vivências realizadas pelo grupo consistem, ainda, em instrumentos de intervenção
coletiva que tem por finalidade a construção de relações sociais (cheias de empatia,
empoderamento, laços de afetividade) e desenvolvimento contínuo da autonomia de seus
integrantes. Além disso, é compreendido como um lócus distinto para a constituição da rede
de atenção, o que efetiva a participação popular e promove a educação em saúde
(FRIEDRICH et al., 2018).

CONCLUSÃO
Através do que foi relatado, pode-se observar que as intervenções coletivas são
proporcionadas pelos residentes profissionais de Educação Física, promoveram aos usuários
do sistema único de saúde, não somente educação em saúde e melhoria física, mas também
permitiu o fortalecimento de relações, assim como, a construção de vínculos, os quais
evidenciam a processo de trabalho de forma integral.
Vale destacar, que apesar das dificuldades encontradas ainda por uma formação
ineficiente (uniprofissional) nos cursos de graduação, e os problemas enfrentados nos serviços
de saúde, a falta de insumos adequados, a falha na compreensão por parte dos membros da
equipe, é possível transforma a realidade dos territórios e a vida dos envolvidos nesses
espaços.
Faz-se necessário a implementação de práticas eficientes, como por exemplo, as
vivências, nesse âmbito de atenção para a formação de profissionais mais qualificados para
esse nível de atenção.
Cabe ainda, promover discursões entre os profissionais da Estratégia de Saúde da
Família (ESF), Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF-AB), Residentes
Multiprofissionais, para desenvolver junto com órgãos competentes o material de base para
esses profissionais que estão inseridos nesses serviços. Desta forma, sugerem-se ainda, mais
discussões acerca do tema e mais estudos voltados para essas questões.

MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN COLLECTIVE HEALTH:
EXPERIENCE REPORT ON THE PERFORMANCE OF PHYSICAL
EDUCATION PROFESSIONALS IN BASIC HEALTH CARE
ABSTRACT
Objective: to report the experience of Physical Education professionals in the context of
multidisciplinary training in health. Method: Study of the experience report type in the eyes
of residents in Public Health. Results: The developed actions generated the integration of the
participants, and a collaborative, multidisciplinary and dialogued care. Conclusion: The
activities presented tools for comprehensive health care and care production, strengthening
multidisciplinary work.
KEY WORDS: Primary Health Care; Multiprofessional Education; Public health

RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL EN SALUD COLECTIVA:
INFORME DE EXPERIENCIA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SALUD BÁSICA
RESUMEN
Objetivo: dar a conocer la experiencia de los profesionales de la Educación Física en el
contexto de la formación multidisciplinar en salud. Método: Estudio del tipo de relato de
experiencia a ojos de los residentes en Salud Pública. Resultados: Las acciones
desarrolladas generaron la integración de los participantes, y una atención colaborativa,
multidisciplinar y dialogada. Conclusión: Las actividades presentaron herramientas para la
atención y producción integral de la salud, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario.
PALABRAS CLAVE: Atención Primaria de Salud; Educación multiprofesional; Salud pública
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RESUMO
Objetivo: Investigar as respostas do treinamento em bicicleta ergométrica associado à
hipóxia sobre parâmetros de carga interna e na saturação sanguínea de oxigênio (SpO2) de
repouso de pessoas convalescentes da covid-19. Método: Quantificação da carga interna
(frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e SpO2). Resultados: A SpO2 e os
demais parâmetros foram alterados conforme a exposição à hipóxia. Considerações finais: A
SpO2 de repouso apresentou recuperação apenas no grupo hipóxia.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico; Infecções por Coronavirus; Oxigênio.

O presente trabalho contou com apoio financeiro do Projeto USP Vida (3518/2020) para sua
realização.
1

INTRODUÇÃO
O surto de coronavírus-19 (covid-19) teve início em novembro de 2019. Em março de
2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou o estado da contaminação da covid-19 à
pandemia. A proporção de mortos entre os infectados varia de 2 a 3%, portanto a taxa de
recuperação é alta (WHO, 2021). Neste sentido, surge uma nova demanda no contexto póscovid, já que alguns sintomas podem perdurar e limitar os convalescentes (HARAPAN et al.,
2020), com destaque para os menores níveis de saturação sanguínea de oxigênio e maior grau
de dispneia, pois foram associados a maior chance de morte (DENG et al., 2020).
Pessoas que vivem na altitude, com menores níveis de oxigênio, apresentam menor
prevalência da covid-19 bem como menor gravidade nos casos de infecção, provavelmente
devido às adaptações fisiológicas e anatômicas nos pulmões, melhora da perfusão e
principalmente devido a ativação do fator induzível por hipóxia 1α (HIF-1α) (ARIAS-REYES
et al., 2020).
O exercício per si pode reduzir a inflamação crônica e fortalecer o sistema imune
(PEDERSEN; SALTIN, 2015). Maiores níveis de capacidade aeróbia podem produzir
melhoras em curto prazo nos sistemas imunológico e respiratório (MOHAMED; ALAWNA,
2020), ambos afetados pela covid-19 (YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020).
Quando associado à condição de hipóxia normobárica, observa-se efeitos adicionais em
diferentes populações (CAMACHO-CARDENOSA, A. et al., 2020; CAMACHOCARDENOSA, M. et al., 2019; RAMOS-CAMPO et al., 2019; ŻEBROWSKA et al., 2019)
Os resultados podem contribuir para a qualificação das práticas de atenção à saúde e
promover o desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação da área de Saúde e
beneficiar os participantes reduzindo, e quiçá, revertendo os efeitos deletérios da covid-19.
OBJETIVOS
Investigar as respostas de 8 semanas de treinamento de moderada intensidade em
bicicleta ergométrica associado à hipóxia cíclica sobre parâmetros de carga interna e na
saturação sanguínea de oxigênio de repouso (SpO2REP) de pessoas convalescentes da covid19. Especificamente, para quantificar a carga interna, foram analisadas a saturação sanguínea
de oxigênio (SpO2), frequência cardíaca (FC) e percepção subjetiva de esforço (PSE).

MÉTODOS
Participaram do presente estudo indivíduos com idade entre 30 e 69 anos e
convalescentes da covid-19, com aproximadamente 30 dias desde a recuperação de sinais
clínicos ou alta médica.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (EEFERP – USP –
CAAE: 33783620.6.0000.5659) e registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(RBR-5d7hkv).
Ensaio clínico, randomizado e duplo-cego, com divisão dos participantes nos grupos
de treinamento físico de acordo com a associação dos estímulos do treinamento e a
recuperação

entre

as

condições

em

hipóxia

ou

normóxia:

treinamento

em

normóxia+recuperação em normóxia (GN); treinamento em normóxia+recuperação em
hipóxia (GHR); e treinamento em hipóxia+recuperação em hipóxia (GH ).
Os treinos foram realizados com frequência de três vezes por semana e consistiram em
três partes (aquecimento, parte principal e volta à calma). O aquecimento de 5 minutos (min)
e a volta à calma de 3 min foram realizados em PSE considerada “fácil”. A parte principal foi
composta de três a seis séries de 5 min com FC correspondente a 90-100% do limiar
anaeróbio 2 (L2), seguido de recuperação passiva de 2,5 min entre as séries; o volume foi
crescente e de acordo com os períodos estabelecidos, variando de 28 para 50,5 min. Os GHR e
GH foram submetidos a uma fração inspirada de O2 (FiO2) de ~13% (simulação de 3.000 m de
altitude). O GN treinou com FiO2 ~20,9%. A estratégia de treinamento foi desenvolvida por
meio de geradores de hipóxia, tenda e uso de máscaras individuais (figura 1).
Em todas as sessões foram monitoradas as respostas agudas do treinamento usando
FC, SpO2 e PSE. A SpO2 foi monitorada por meio da utilização do oxímetro de pulso (GTech Portátil) durante o repouso, aquecimento, final de cada esforço, menor valor durante a
recuperação, final de cada recuperação e volta a calma. A intensidade do treino referente ao
L2 (Polar H10) foram medidas ao final de cada esforço. A PSE e a carga interna de
treinamento [TRIMP = PSE*volume do treino(min)] foram quantificadas a cada sessão
(FOSTER, 1998).

Figura 1 - Estratégia de alocação dos participantes e estrutura

Fonte: autoria própria

ANÁLISE ESTATÍSTICA
As variáveis contínuas foram expressas em média e desvio padrão. Para análise dos
dados de monitoramento foi utilizada a ANOVA two-way, com Post Hoc de Tukey. Para
análise do efeito da intervenção sobre a SpO2REP, assumida como o coeficiente angular da
relação entre a SpO2REP em função dos dias de intervenção de cada participante, foi realizada
a ANOVA one-way e o tamanho de efeito por meio de Cohen’s d. O nível de significância foi
estabelecido em 5% em todas as análises e o programa utilizado foi o JASP versão 0.14.1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A SpO2 média, a partir dos valores ao longo dos treinos, foram diferentes (p<0,05),
sendo 96,9%(0,7), 91,9%(2,4) e 88,7%(2,2) para GN, GHR e GH respectivamente, indicando a
eficácia do protocolo proposto e a magnitude na redução da SpO2 a partir do estímulo
hipóxico. Esta diminuição apresenta relação com a carga de hipóxia, visto que o maior tempo
de exposição acarretou menor média.
Em análise entre grupos em cada momento, o GHR apresentou diferença em relação ao
GN nos momentos de: aquecimento; pico inferior/média entre final de esforço; final da
recuperação; e volta a calma. O GH apresentou diferença em relação aos GN e GHR nos
momentos de: aquecimento; final de esforço; pico inferior/média entre final de esforço e final

da recuperação; final da recuperação; e volta a calma (figura 2) indicando maior magnitude na
redução da SpO2 em função do tempo de exposição a hipóxia.
Figura 2 - Cinética e comparação da SpO2 média de cada momento de uma série com os dados
de todo o estudo

GN=normóxia; GHR=hipóxia recuperação; GH=hipóxia. REP=repouso; AQUEC=aquecimento;
FE=final de esforço; PI=pico inferior (GHR); MedPI=média entre FE e FR (GN e GH); FR=final da
recuperação; VC=volta a calma. a=p<0,05 comparado ao GN; b=p<0,05 comparado ao GHR.
Fonte: autoria própria

A SpO2 do GN não apresentou diferença na comparação intragrupo ao final de cada
momento. Para o GHR, a SpO2 somente foi diferente nos momentos em hipóxia, exceto no
final da recuperação, enquando que a SpO2 do GH foi diferente em todos os momentos quando
comparado aos valores de repouso (normoxia), exceto ao final da recuperação (tabela 1).

Tabela 1 - Comparação da média de SpO2 intragrupo ao final de cada momento

Momentos da Série
Grupo

n

REP

AQUEC

FE

PI/MedPI

FR

VC

GN

19

97,1(1,6)

97,7(0,9)

96,5(1,7)

96,9(1,4)

97,6(1,1)

97,1(1,6)

GHR

18

97,4(1,2)

91,1(4,9)a

96,3(2,2)b

89,3(4,6)ac

93,6(3,0)a

91,3(4,4)ac

GH

20

97,3(1,7)

86,5(5,3)a

85,2(6,2)a

88,2(5,1)a

92,6(3,7)c

90,8(4,9)ac

GN=normóxia; GHR=hipóxia recuperação; GH=hipóxia. REP=repouso; AQUEC=aquecimento;
FE=final de esforço; PI=pico inferior (GHR); MedPI=média entre FE e FR (GN e GH); FR=final da
recuperação; VC=volta a calma. a=p<0,05 comparado ao REP; b=p<0,05 comparado ao AQUEC;
c=p<0,05 comparado ao FE.
Fonte: autoria própria

Não houve diferença entre GHR e GN para os valores de FC ao longo das séries. A FC
do GH foi diferente dos GN e GHR, exceto na terceira série (figura 3). Estes resultados mostram
que a maior exposição à hipóxia induziu a uma FC mais elevada em relação aos demais
grupos, provavelmente devido a um aumento na resistência vascular pulmonar e para
manutenção do débito cardíaco, que é potencializado pelo exercício (NAEIJE, 2010).
Figura 3 - Cinética e comparação entre os grupos da média da porcentagem referente a FCL2
ao longo das séries

GN=normóxia; GHR=hipóxia recuperação; GH=hipóxia. 100%L2=FC referente ao L2. a=p<0,05
comparado ao GN; b=p<0,05 comparado ao grupo GHR.
Fonte: autoria prórpia

Os grupos se mantiveram predominantemente no intervalo ou acima da FC L2 e abaixo
da PSEL2, sem diferença entre os grupos. Também não houve diferença entre a carga de
treino, calculada por meio do TRIMP.
A recuperação da SpO2REP apresentou diferença entre GH e GN com grande tamanho de
efeito (Cohen’s d >0,8). Este resultado indica que a intervenção em hipóxia foi efetiva para
recuperação da SpO2REP (figura 4), possivelmente devido às adaptações cardiorrespiratórias
oriundas do treino em hipóxia já relatadas na literatura (CAMACHO-CARDENOSA, A. et
al., 2020; ŻEBROWSKA et al., 2019)
Figura 4 - Comparação entre grupos da inclinação da reta da recuperação da SpO2REP

GN=normóxia; GHR=hipóxia recuperação; GH=hipóxia. a=p<0,05 comparado ao GN.
Fonte: autoria própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se diferença entre os grupos GN, GHR e GH na SpO2 média durante os treinos
ao longo da intervenção, indicando eficácia na simulação da altitude.
A intensidade proposta é segura para convalescentes da covid-19, pois os participantes
se mantiveram predominantemente na FCL2 e predominantemente dentro e abaixo da PSEL2.

Os grupos apresentaram carga similar de treino, visto que o TRIMP não mostrou diferença
entre os grupos.
Constata-se que o treinamento de moderada intensidade em bicicleta ergométrica
associado à hipóxia cíclica foi efeitvo para recuperação da SpO2REP das pessoas
convalescentes da covid-19.

RESPONSES OF MODERATE INTENSITY COMBINED WITH
HYPOXY TRAINING ON INTERNAL LOAD AND REST O2
SATURATION PARAMETERS IN PATIENTS RECOVERED FROM
COVID-19: AEROBICOVID STUDY
ABSTRACT
Objective: To investigate the responses of exercise bicycle training associated with hypoxia
on internal load parameters and blood oxygen saturation (SpO2) at rest in people recovered
from covid-19. Method: Quantification of internal load (heart rate, perceived exertion, and
SpO2). Results: SpO2 and other parameters were changed according to exposure to hypoxia.
Final considerations: SpO2 at rest showed recovery only in the hypoxia group.
KEYWORDS: Coronavirus Infections; Exercise; Oxygen.

RESPUESTAS DE INTENSIDAD MODERADA COMBINADAS CON
ENTRENAMIENTO HIPÓXICO SOBRE CARGA INTERNA Y
PARÁMETROS DE SATURACIÓN DE O2 EN REPOSO EN
PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19: ESTUDIO
AEROBICOVID
RESUMEN
Objetivo: Investigar las respuestas del entrenamiento con bicicleta estática asociadas con la
hipoxia sobre los parámetros de carga interna y saturación de oxígeno en la sangre (SpO2)
en reposo en personas recuperadas del covid-19. Método: Cuantificación de la carga interna
(frecuencia cardíaca, esfuerzo percibido y SpO2). Resultados: la SpO2 y otros parámetros se
modificaron según la exposición a la hipoxia. Consideraciones finales: La SpO2 en reposo
mostró recuperación solo en el grupo de hipoxia.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio Físico; Infecciones por Coronavirus; Oxígeno.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ciberespaço, e-sports, sociologia.
INTRODUÇÃO
O esporte, à luz de diferentes fontes de interpretação científica, é caracterizado como
um fenômeno cultural moderno, que se caracteriza como polimorfo e polissêmico, em
constante transformação (QUEIRÓS, 2004).
Quanto às suas formas de expressão, o esporte é dotado de características que se
configuram e reconfiguram de acordo com dinâmicas histórico-sociais que se estabelecem, se
ampliam e se modificam. Os sentidos e significados empreendidos no esporte passa por
construções e rupturas, significações e apropriações variadas, de acordo com as experiências
dos sujeitos. Trata-se da “elasticidade semântica” do fenômeno, conforme Bourdieu (1990),
que traduz em possibilidades diferentes, opostas e até contraditórias os usos de determinado
fenômeno, neste caso, o esporte.
Os “e-sports” podem ser compreendidos como uma expressão da cultura esportiva
consonante ao paradigma social que implica a cibercultura como conjunto de práticas sociais
que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço (LEVY, 1999). O objetivo é analisar
sentidos e significados da cibercultura esportiva para atores sociais implicados no universo
dos e-sports, a saber: streamers (pessoas que transmitem conteúdos em plataformas online) e
ciberatletas (praticantes de jogos digitais tridimensionais, individualmente ou em grupos, em
redes locais ou em conexões diretas com a internet) (GAMA, 2005).

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

METODOLOGIA
Foram entrevistados, por meio eletrônico, ciberatletas e streamers de e-sports. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Federal de Viçosa, sob o parecer 4.153.408. Empreendeu-se uma análise qualitativa com
interpretações integradoras dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo apresenta a análise parcial de dados de um estudo maior. Aqui
apresentam-se discussões de duas entrevistas, sendo uma com um profissional streamer (ST)
de e-sports e outra com uma ciberatleta profissionalizada (CA).
É comum ao ST e à CA a noção de que os e-sports representam para eles uma
atividade profissional e, portanto, tratada por eles com seriedade, preparação e treinamento,
embora, no Brasil, essa profissionalização seja incipiente e pouco incentivada ou
compreendida. Ambos mencionam o networking como essencial para conseguirem
patrocinadores e contratos. Apontam que o mundo online favorece o contato com pessoas de
qualquer lugar do mundo, com troca de experiências que somam ao nível técnico, à
socialização e percepção cultural sobre o fenômeno.
CA, que joga futebol nos e-sports, ressalta a forma ampla de vivenciar o jogo,
assumindo vários papéis, com um conjunto de habilidades que envolvem percepção técnicotáticas gerais da modalidade e próprias dos e-sports.
CA e ST percebem a reprodução de estereótipos no que se refere a questões de gênero,
afirmando que: “infelizmente continuam com aquela ideia de que uma menina não pode jogar
futebol. Ou que você tinha que tá fazendo ou jogando outra coisa” (CA, 2020). Enquanto ST
assegura: “Mulher, não interessa o que ela joga, o quão boa ela é no jogo...você vê as mesmas
piadas idiotas, imbecis que você vê na rua, elas são levadas para internet pelos jovens, como:
você tinha que tá lavando roupa, fazendo comida...ah, é gostosa, mostra o peito!” ST
menciona, também, preconceitos étnico-raciais nas transmissões de jogos.
CA e ST afirmam que esportes tradicionais fizeram parte dos seus interesses iniciais
pelos e-sports ao frequentarem, por exemplo, estádios de futebol ou assistirem esportes pela
televisão. Entretanto, ambos mencionam que a prática das formas tradicionais de esportes não

faz mais parte do seu cotidiano, devido a dificuldades de conciliação de horários com o
trabalho online.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a cibercultura esportiva produz e reflete práticas, atitudes e valores
análogos ao modo tradicional de vivência do esporte, reproduzindo estereótipos e
preconceitos, sonhos de ascensão social e perspectivas de profissionalização. Ao mesmo
tempo, apresenta significados próprios quanto à percepção de uma possibilidade ampla de
vivenciar o esporte em plataformas que articulam a experiência cultural no diálogo entre o
local e o global.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital; podcast; promoção da saúde.

INTRODUÇÃO
O Programa Prev-Quedas (PPQ), criado em 2001, visa à promoção da saúde e a
prevenção de acidentes por quedas (ALVES JUNIOR, 2009, p. 178). O público atendido é
preferencialmente adulto e idoso, moradores de Niterói e municípios vizinhos.
Mais de 300 pessoas se inscreveram no PPQ em 2020. Entretanto, a Organização
Mundial de Saúde declarou como pandemia a infecção causada pelo novo coronavírus. Dentre
as medidas sugeridas para conter a disseminação do vírus foi utilizado o isolamento social
(BARNASKI et al., 2020, p. 2). Logo, nos questionamos: como dar continuidade ao PPQ e
respeitar o isolamento social?
O meio digital colabora para a inserção social dos indivíduos, facilita a comunicação e
a divulgação de informações instantâneas, transformando assim as formas de viver e de se
relacionar em sociedade. Então, qual seria o melhor meio de comunicação a ser utilizado?
Assim, o objetivo deste estudo foi identificar e analisar possibilidades de atuação em
formato online.

O presente trabalho integra as ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão/Universidade Federal
Fluminense.
1

MÉTODOS
A base teórica foi norteada pela inclusão digital. O levantamento dos dados pessoais
foi efetivado pela equipe via telefone. Em seguida foi aplicado um questionário estruturado no
Google Forms. Todavia, foram encontradas dificuldades em respondê-lo. Por isso, muitos
questionários foram respondidos via telefone, onde foram detectadas barreiras capazes de
inviabilizar a permanência no novo formato, como serviços de internet e dificuldade no uso
de plataformas online.
Notou-se dois perfis, o primeiro é daqueles que não possuíam o equipamento
suficiente para acompanhar e não permaneceram no PPQ. Já o segundo, foi subdividido em
dois grupos que permaneceram: um era autônomo e o outro era dependente de terceiros para
facilitar o acesso à internet.
Assim, sugeriu-se fazer um podcast. Chagas et al. (2020, p. 6) diz que “o formato
democratizou as diferentes produções de informações em áudio e foram distribuídas para
além das ondas sonoras, sendo publicadas em agregadores e compartilhadas em redes sociais
digitais”.
As plataformas Youtube e Spotify foram eleitas pelos inscritos para a publicação. A
equipe considerou importante se basear em evidências científicas e simplificar o linguajar
acadêmico. Além da criação de grupos no Whatsapp e vídeo explicativo a fim de facilitar o
uso das plataformas e contribuir na inclusão digital. Surge desse processo, o “PrevCast UFF:
o podcast do Programa Prev-Quedas”.
DISCUSSÃO
As dificuldades tecnológicas alijam uma plena participação dos idosos que não foram
alfabetizados digitalmente como são as novas gerações. Sendo assim, é necessário reduzir
essas diferenças para que todos, independentemente da idade, participem do meio digital.
Porém, faz-se necessário conhecer as necessidades, interesses e possíveis limitações (LIMA et
al., 2020, p. 3).
Diante da não democratização do acesso digital, o número de participantes diminuiu e
hoje, totaliza 130 inscritos. A inclusão deste público não é uma tarefa rápida de se realizar e
dois fatores interferem nesse contexto, a classe socioeconômica e as habilidades no acesso.
Segundo Barnaski et al. (2020, p. 5) “quando se refere à inserção social e econômica para as

pessoas idosas, a exclusão torna-se uma realidade em função das habilidades tecnológicas que
são exigidas para esta inserção”.
A adaptação a forma de trabalho permitiu uma maior divulgação do PPQ nas redes
sociais. Assim, conseguiu-se expandir o alcance da proposta que não mais se resume a
moradores de Niterói e arredores, identificando também ouvintes de outros países.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O podcast foi utilizado como ferramenta pedagógica e manteve o foco na promoção da
saúde, contribuiu para inclusão digital e facilitou o acesso aos conhecimentos acadêmicos.
Sendo assim, o PrevCast UFF é uma proposta inovadora e até o momento da
elaboração deste trabalho, não há conhecimento de propostas que tenham como foco o
público semelhante ao que é atendido pelo PPQ entre os projetos de extensão das
universidades brasileiras.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação; Educação Física; Pesquisas
INTRODUÇÃO
Este texto traz um resumo da obra “Observatório da Mídia Esportiva: suas interfaces
entre a educação física e a mídia-educação” publicado em 20212 que apresenta sínteses de
pesquisas desenvolvidas pelo Observatório da Mídia Esportiva (OME), do Departamento de
Educação Física (DEF), da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Estabelecer conexões entre a mídia, a educação e a Educação Física é essencial no
contexto histórico de imersão nas diversas Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação e, por descortinar as aparências do poder simbólico presentes nos variados
discursos midiáticos seja no campo do jornalismo esportivo, na educação e na política
pública.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Publicado pela Editora Garcia. Traz sete capítulos independentes entre si, cujo o eixo central é a
Mídia-educação na perspectiva de (BELLONI, 2001); (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012)
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O objetivo é apresentar um resumo dos capítulos, seus aspectos metodológicos,
resultados e a relação das pesquisas com a mídia-educação.
SETE CAPÍTULOS E SUAS SÍNTESES
O livro é composto por sete capítulos de abordagem qualitativa na metodologia.
“Olimpíadas Rio/2016: o olhar dos voluntários”, abre a discussão em que se analisa o papel
dos voluntários nas Olimpíadas Rio/2016. A pesquisa descritiva e as fontes orais foram
cruciais para ler e interpretar os bastidores. Focou nos voluntários do Estado de Sergipe e traz
o papel dos voluntários e a influência da mídia na “romantização” do espetáculo esportivo,
camuflando as dimensões políticas e econômicas existentes.
“Copa do Mundo de Futebol como Tema Gerador no Âmbito Escolar”, um estudo
descritivo em mídia-educação produziu vídeo e fotografias. Expõe como uma escola pública,
do interior do Estado de Sergipe, preparou-se para um momento marcante na cultura
brasileira.
“Mídia-educação (física): Ressignificando o futebol no ensino médio” – Um estudo
monográfico em que a Mídia-educação e o Futebol são tensionados no âmbito escolar como
conteúdo de ensino nas aulas de Educação Física em uma turma do ensino médio de uma
escola pública de Sergipe.
“O Pibic Como Experiência: A construção do videotexto para pensar políticas
públicas de esporte e lazer”. Uma pesquisa a partir da produção de um videotexto e de
registros fotográficos, apresenta a situação de duas praças localizadas na cidade de
Aracaju/SE. Ficou marcada as contradições das Políticas Públicas de Esporte e Lazer entre a
zona sul e a periferia (zona norte).
“A Sistematização das Intervenções Mídia-Educativa: Experiência pedagógica na
comunicação da pessoa com deficiência intelectual”, traz a experiência com a Mídiaeducação em que se potencializam relações de aprendizagens com pessoas com deficiência
intelectual através das diversas linguagens sobre a prática esportiva.
“Estudo Sobre a Profissionalização Docente na Formação Inicial de Licenciandos em
Educação Física da Universidade Federal de Sergipe”. O autor faz um diagnóstico acerca
dos saberes expressos pelos Discentes de Educação Física Licenciatura da UFS em relação à
profissionalização docente.

“Chegou o Estágio, e Agora? Reflexões e possibilidades com a mídia-educação”,
apresenta as possibilidades pedagógicas em mídia-educação para o estágio em Educação
Física tendo como base os trabalhos de comunicação oral publicados no Grupo de Trabalho
Temático “Comunicação e Mídia” do CONBRACE/CONICE (2017-2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mídia-educação é multifacetada. Vimos campos variados de intervenção e análise
crítica em que um segmento da educação fora tensionado: a Educação Física.
A relação Educação Física e Mídia apresenta diversos objetos de estudos a serem
observados

e

que,

portanto,

abrem-se

possibilidades,

perspectivas,

abordagens

epistemológicas e metodológicas de investigação numa dimensão para formação humana.
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CINEMA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS NA
FORMAÇÃO DOCENTE1
Maria Edivania Alves dos Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Hamilcar Silveira Dantas Junior,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Cristiano Mezzaroba,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Rodrigo de Souza Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: cinema; esporte; educação física.
INTRODUÇÃO
Esse relato de experiência descreve o percurso pedagógico do estágio de docência na
disciplina de Tópicos Especiais em Educação Física III – T01 EDFIS0038 – Cinema,
Educação e Esporte - ofertada para o curso de Educação Física Licenciatura da Universidade
Federal de Sergipe, referente ao semestre 2020/1. As aulas foram desenvolvidas na
modalidade remota, em virtude da pandemia do COVID-19, contabilizando um total de 25
aulas síncronas (41,67%) e 35 aulas assíncronas (58,33%).
Segundo Almeida (2017) o cinema é uma “visada educativa” que apresenta sete
fundamentos (cognitivo, filosófico, estético, mítico, existencial, antropológico e poético) que
permite pensar a relação cinema e educação. Ver filmes é uma prática social tão importante
para formação humana quanto a leitura de livros (DUARTE, 2002), sendo necessário ao
professor um esforço de análise fílmica para aprofundar o conhecimento sobre a obra que será
trabalhada (DANTAS JUNIOR, 2012).
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PROPOSTA PEDAGÓGICA
A metodologia da Disciplina consiste em assistir filmes previamente definidos,
voltados a temáticas específicas, subsidiados por roteiros de diálogos cinematográficos –
inspirados em sugestões de Melo (2006), além de debates de textos complementares. O
objetivo da disciplina é apresentar as possibilidades do uso do cinema/filme na sala de aula e
auxiliar o professor na elaboração de roteiros analíticos das obras cinematográficas a fim de
serem suportes à intervenção pedagógica escolar.
Para tanto o trabalho pedagógico com o uso de filmes está dividido em 5 sessões
temáticas, tendo como eixo central o cinema, educação e esporte. Cada sessão contempla dois
filmes mobilizando diferentes temas geradores, apresentados a seguir: 1 - Um time show de
bola e Tá dando onda (formação e valores na cultura infantil); 2 - Poder além da vida e Luta
pela esperança (disciplina e discurso de superação); 3 – Boleiros: era uma vez no futebol... e
Raça (identidade nacional e racismo); 4 - Diário de um adolescente e Heleno (idolatria,
decadência, euforia e desespero no esporte); 5 - Ela é o cara e Lírios d’água (identidade de
gênero e orientação sexual).
As aulas foram alternadas em encontros assíncronos, com momentos de fruição dos
filmes e leitura dos textos a partir do roteiro proposto; e síncrona, enquanto momento de
discussão coletiva. Levou-se em consideração filmes disponíveis no YouTube e SuperFlix.
Para suporte acadêmico como entrega de atividades se utilizou o Google Classroom e para os
encontros síncronos o Google Meet.
Nos encontros síncronos temos, no primeiro momento, a participação dos alunos com
as impressões gerais sobre o filme para posteriormente desenvolver a apresentação do roteiro
com o auxílio de PowerPoint, facilitando ilustrar o conteúdo e em alguns casos o uso de
vídeos como suporte para o debate.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que os objetivos da disciplina vêm sendo atingidos, pela participação
dos estudantes nas discussões acerca dos temas. O uso de filmes como mediação na sala de
aula nos permite olhar tanto para as questões relacionadas à cultura esportiva de forma geral,
tanto à modalidade esportiva quanto olhar a vida do esportista em seu cotidiano e
compreender suas dificuldades/superação, decadências ou idolatria. Nas narrativas é possível

abranger os diferentes contextos históricos e analisar de forma crítica os diferentes discursos
sobre os esportes em suas particularidades, sobre os perfis corporais dos esportistas, estilo de
vida e principalmente sobre questões relacionadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas,
preconceito e violência.
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CORPO PODCAST: NARRATIVAS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: podcast; jornalismo científico; comunicação e divulgação científica.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é um relato de experiência sobre o Corpo, podcast narrativo que,
inspirado no jornalismo literário, teve por objetivo promover uma comunicação
contextualizada que refletisse a interdisciplinaridade da Educação Física e a polissemia de
seus objetos (corpo, saúde, movimento, etc).
A produção partiu de uma concepção crítica de jornalismo científico, abordando não
só os resultados da ciência, mas principalmente suas dimensões processuais, contraditórias e
coletivas. Para Castelfranchi (2008), a atividade do jornalista vai além de informar, devendo
situar o leitor e possibilitar sua inserção crítica no tema científico.
O podcast distanciou-se da comunicação em Educação Física mais centrada em
aspectos biológicos, voltada à prescrição de hábitos saudáveis, e também daquela baseada no
modelo do déficit, que visasse “traduzir” a ciência para um leitor passivo e desprovido de
conhecimento (CASTELFRANCHI, 2008).
Para isso, as reportagens foram feitas à luz de elementos do jornalismo literário, que
privilegia a imersão do jornalista em campo e a construção de narrativas contextualizadas em
torno de pessoas, cenas, cenários, diálogos e relações (PASSOS; PASSOS, 2009;
CARVALHO; EVANGELISTA, 2018).
Longe de “ensinar” os ouvintes ou fornecer respostas definitivas, cada episódio contou
histórias de pesquisas da Educação Física a partir de mais de uma perspectiva, contemplando
ciências humanas e biológicas, e incorporando memórias e afetos.
A estrutura do Corpo adotou um formato narrativo que deu centralidade às histórias.
Os episódios foram roteirizados em estilo audiodocumentário, sendo compostos de:
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narrações, entrevistas, cenas de campo, silêncios, trilhas e efeitos sonoros. Entre os
entrevistados figuraram pesquisadores (de várias áreas) e não pesquisadores.
O público-alvo imaginado caracterizou-se como: jovens adultos (entre 20 e 35 anos);
estudantes e pesquisadores da Educação Física ou de outros campos que lidem com o corpo;
adeptos de práticas corporais diversificadas; e interessados em debates científicos, mesmo que
de fora de sua área.
A PRODUÇÃO
O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo
(Labjor) da Unicamp e produziu pautas sobre as pesquisas do Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada (DEAFA) da Faculdade de Educação Física (FEF).
Foram lançados 7 episódios em 2020, com periodicidade mensal, abordando:
envelhecimento, treinamento de força, hipertensão arterial, esporte paralímpico na escola,
corpo gordo, reabilitação cardíaca, e acidente vascular cerebral.
A divulgação foi feita em redes sociais e por meio de press releases para veículos
variados, entre os quais destacam-se a Agência Fapesp e a Revista Educação Física do
CONFEF.
A distribuição foi realizada no site e no feed 2 do Oxigênio, podcast de jornalismo
científico do Labjor que incorporou o Corpo como série; em um feed próprio; no site da
Rádio Unicamp; e no canal de Youtube da TV Unicamp. Os dados de audiência no dia 1º de
novembro de 2020 somavam 5697 downloads e reproduções (parciais ou completas).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com limitações, o Corpo é um exemplo viável de comunicação científica
contextualizada. O formato narrativo ressaltou o caráter processual da ciência e permitiu a
costura de diferentes áreas da Educação Física em torno das histórias.
Ao final do projeto, destacam-se as necessidades de: ampliar o repertório de
referências; dominar técnicas jornalísticas, de gravação e de edição; adaptar-se mediante a

Feed é o serviço de distribuição de arquivos usado para publicar episódios de podcast nos aplicativos
agregadores (Spotify, Google Podcasts, etc).
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impossibilidade de gravar em campo (devido à pandemia de covid-19); definir de modo mais
preciso o público-alvo; e dialogar mais com a comunicação institucional da Unicamp.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Portais de informação na internet; Salutogenia; Pandemia covid-19.
INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão “Corpo, Saúde e Salutogenia na pandemia covid-19: produção
de produtos audiovisuais e textuais”, foi desenvolvido de modo remoto e teve como objetivo
geral a elaboração de 3 produtos audiovisuais que tematizaram as relações entre práticas
corporais e salutogenia na pandemia de covid-, na perspectiva da mídia-educação BÉVORT &
BELLONI, 2009). O conceito de salutogenia foi criado pelo sociólogo Aaron Antonovsky em
1979 (ANTONOVSKY, 1987). Nessa abordagem defende-se a saúde como sendo o oposto ao
pensamento patogênico (quando é dada ênfase na dimensão da doença e nos fatores de risco),
ou seja, a salutogênese se opõem ao estímulo causador de doença, detendo as atenções à lógica
de pensar quanto aos fatores que geram a saúde, seus fatores protetivos e sua manutenção,
portanto, a origem da saúde e da vitalidade (OLIVEIRA, 2004).
Neste subprojeto em específico, nos propomos a investigar se e como o discurso
salutogênico esteve presente nas matérias jornalísticas de 2 portais de maior acesso no Brasil,
EDITAL PROEX/UFS – PIAEX Nº 08/2020 – CADASTRO DE PROJETOS PARA
DESENVOLVIMENTO REMOTO.
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nas seções de saúde: “Bem-estar” do portal G1 (https://g1.globo.com/bemestar), e “Viva bem”
do UOL (https://www.uol.com.br/vivabem).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração do portfólio em forma de slides, lançamo-nos a identificar, coletar e
analisar o que foi veiculado nesses portais (entre 11/03/2020 a 30/11/2020), com o intuito de
acompanhar como tais veículos produzem e circulam informações sobre corpo e saúde na
perspectiva salutogênica durante a pandemia em 2020.
Assim, coletamos 14 reportagens em que aparecem elementos salutogênicos (9
reportagens no UOL e 5 no G1). Organizamos os dados em editor de textos, em forma de
quadros, separados por data, título e link de acesso, sendo um quadro para os dados referentes
às reportagens do UOL e outro para as do G1.
APRENDENDO, DESCREVENDO E ANALISANDO A EXPERIÊNCIA
Resumidamente, percebemos a dificuldade dos portais em pautar elementos
relacionados à dimensão salutogênica. Dentre os assuntos mais pautados estavam: saúde mental
na pandemia, ansiedade, ensinamentos de práticas corporais em casa, uso de máscara e
distanciamento social, notícias sobre os avanços da vacina, dentre outros. Entretanto,
visualizmamos várias propagandas de laboratórios químicos produtores de remédios, muitas
vezes configurando-se como merchandising.
O material coletado e analisado foi assim orgnaizado em um portfólio contendo 10
slides: 1° slide: Capa/ título; 2° slide: Objetivo do projeto, justificativa, metodologia; Data de
coleta das reportagens; Imagem/logotipo do G1 e UOL; 3° e 4° slides: quadro de reportagens
da UOL e G1 com títulos das reportagens e datas de publicação; 5°, 6° 7° e 8° slides: capturas
de títulos das reportagens que se aproximavam da salutogenia; 9° slide: considerações finais;
10° slide: Referências.
Consideramos que os conteúdos que identificamos como possibilidade salutogênica
nessas reportagens encontradas nem sempre são claramente mensuráveis como uma perspectiva
que enfatize a produção de saúde. De toda forma, é possível vermos discussões que começam
a aparecer sobre o conceito/assunto e que poderão ser ampliadas como implicações da própria
pandemia em pensarmos a dimensão da promoção da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensamos que esse trabalho de elaborar uma produção visual e textual em torno do que
conseguimos identificar e articular conceitualmente (salutogenia) mobilizou em cada um de nós
uma nova experiência, exercitando a criatividade, a crítica e a reflexão de algo do cotidiano em
relação a aspectos acadêmicos que podem ser levados à população em geral, e, no nosso caso,
como professores, um importante recurso didático-pedagógico em relação aos nossos
conteúdos escolares. Embora tenhamos identificado poucas reportagens sobre salutogenia nos
dois portais que enfatizaram a produção da saúde, com maior presença do viés salutogênico,
entendemos que os produtores de conteúdo do campo jornalístico devem conhecer a perspectiva
salutogênica e suas possibilidades, principalmente em um momento tão difícil da humanidade
e mais ainda do Brasil.
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RESUMO
Objetivo: Compreender como o jornalismo esportivo produz e designa valor sobre o que é
transmitido para o interlocutor. Metodologia: Diálogo acadêmico como gerador de
categorias de discurso. Resultados: Existem matrizes epistemológicas e estruturas sociais que
contribuem para a noticiabilidade esportiva. Considerações Finais: A “manipulação
maliciosa da mídia” é resultado do jogo de interesses entre os indivíduos internos e externos
ao campo, que são atores ativos na produção noticiosa.
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo esportivo; produção noticiosa; interdisciplinaridade.
INTRODUÇÃO
O jornalismo esportivo é um campo que nutre discussões geradoras de críticas à mídia
por quem o estuda, e essas críticas ora atribuem um caráter influenciador e negativo ao
jornalismo (BORDIEU, 1997a), ora sugerem por uma superação dos padrões de mídia
clássicos, como a mídia-educação (BETTI, 1997). Quanto a isso, podemos enxergar
possibilidades de diálogo entre as diversas áreas que discutem o jornalismo.
Esse trabalho parte de uma inquietação de dois estudantes de Educação Física, que se
uniram na disciplina optativa de “Educação Física e Mídia” para desenvolver um trabalho de
conclusão que se desdobrou na produção desse texto. O mesmo foi produzido por intermédio
de um diálogo remoto sobre os temas de interesse em Educação Física e Mídia, e que gerou o
principal questionamento: “Como a mídia esportiva produz e designa o valor sobre o que é
transmitido para o interlocutor?”.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Objetivamos responder a essa pergunta disparadora na tentativa de construir um
caminho que pudesse ser conduzido pelo “diálogo acadêmico”, buscando compreender a
mídia jornalística sob os olhares de nossas áreas de interesse (Educação Física, Sociologia,
Filosofia e Jornalismo). Além do mais, é importante destacar que as categorias a seguir foram
desenvolvidas com a intenção de dar corpo textual ao discurso, e que representam categorias
referentes ao caminho que foi desenvolvido no diálogo.
DEBATE INICIAL SOBRE A MÍDIA E OS VALORES QUE IMPÕE A SOCIEDADE
No início da nossa trajetória, abordamos a forma como a mídia é presente em nossa
sociedade, exercendo influência quase absoluta sobre o pensamento e ação das pessoas de
uma época (ADORNO, 2002). Sobre essa influência, podemos destacar uma característica
que está no cerne das imagens jornalísticas, o que Byung Chul Han (2007), no capítulo
Sociedade Pornográfica (p.51) abordou citando R. Barthes e B. Goethes, sobre as
características da fotografia o Studium e o Puctum. A predominância do Studium é geradora
dos sentimentos e desejos impulsivos e diretos, que não partem de reflexão, e as imagens
jornalísticas teriam uma inclinação a influenciar o pensamento dos indivíduos sem que os
mesmos consigam refletir sobre o que é transmitido (HAN, 2007).
Em consonância com Betti (1997) sugere que a recepção da imagem televisiva gera
um processo de aceitação passiva, o que, com o espectador em seu momento de descontração,
aceita as informações as quais são transmitidas, atribuindo um significado inconsciente ao que
está sendo transmitido.
Podemos pensar que os fatos passam por uma espécie de manufatura, que é indicado
na

conceituação

de

notícia:

“Em

grandes

linhas,

trata-se

da

qualidade

de

evento/pessoa/assunto virar materialidade num espaço ou produto que se diz informativo e/ou
jornalístico (SEIXAS e ALVES, 2017, p. 1)”.
Podemos destacar a questão ética que sustenta os fundamentos do jornalismo, que são
relacionados às noções de verdade, objetividade e isenção intrínsecas ao newsmaking, pois
existe uma sistemática de produção das notícias que pertence a um modelo industrial, mas que
revela diferenças ideológicas e culturais entre as diversas marcas jornalísticas (NEVES,
2020).

PENSANDO AS ESTRUTURAS SOCIAIS QUE PERMEIAM A NOTÍCIA NA
TELEVISÃO
Trazendo a contribuição da teoria dos campos sociais de Bordieu, é entendido que os
mesmos operam em sua imaterialidade (cosmos), construindo relações de interesse e
desinteresse, que ditam as atrações e oposições dos indivíduos que estão dentro e fora desse
campo (MISKIW, 2008). Ainda sobre os campos, podemos citar a autonomia, que seria “(...)
quando a concorrência em seu interior é “pura” ou quando os agentes têm por clientes
inevitavelmente os seus próprios concorrentes” (SOUZA e MARCHI JÚNIOR, 2011, p. 11).
Nesse sentido o campo midiático pode ser definido como um campo pouco autônomo (ou
heterônomo), ao passo de que a mesma responde muito mais às demandas externas de seu
próprio campo (SOUZA e MARCHI JÚNIOR, 2011).
O campo do jornalismo depende diretamente da demanda, sujeito a sanções do
mercado e das pessoas que consomem o jornalismo, além disso, não é dotado do que seria
uma “justiça imanente” - comitê ético de pesquisa, em analogia -, o que lhe permite ser mais
livre em suas publicações (BORDIEU, 1997a). Além disso, esse campo tem a capacidade de
influenciar os próprios jornalistas, a clientela externa que consome os produtos, e os demais
campos de conhecimento que venham a ser abordados pela mídia, e quando pensamos na
influência, devemos considerar os interesses de mercado que estão por trás do que é
transmitido pelo campo jornalístico (Ibidem).
Sobre o campo esportivo, percebe-se dentro disso uma relação entre o campo
esportivo e midiático, e entre o campo midiático e seu público. Um evento esportivo seria
pensado, indissociavelmente com a presença dos meios de comunicação, assim como, os
meios de comunicação televisivos/jornalísticos/informativos teriam, planejadamente, em sua
programação, um espaço destinado aos esportes (BIANCHI e HATJE, 2006).
Dentro desse campo amplo, a escolha do que seria transmitido e quais temas seriam
abordados nas matérias jornalísticas, estariam sujeitos aos chamados valores-notícia, que
seriam o valor ou peso que a informação teria em sua transmissão (BIANCHI e HATJE,
2006). Portanto o valor-notícia, seria uma análise de diversas características da notícia que a
tornariam merecedora de realmente ser considerada uma “notícia” para ser posteriormente
transmitida (BIANCHI e HATJE, 2006).

Até aí o campo esportivo tem tido destaque, sendo parte de uma programação
constante que a acompanha de diversas formas. Contudo, tendo em vista os valores-noticia e a
importância dada a uma determinada informação pelos meios midiáticos, essa prioridade dada
seria estendida também ao público (BIANCHI e HATJE, 2006).
Podemos ligar a teoria dos valores-notícia com a análise do campo midiático por
Bordieu (1997a), nessa análise, o campo midiático produz seu capital de duas formas
principais, uma sobre a clientela interna (entre os próprios jornalistas), e outra dentro da
clientela externa, - as pessoas de fora desse campo, que consomem do produto do campo - a
sociedade em geral. No que toca a clientela interna, os jornalistas não só escrevem notícias,
mas assinam e leem outros jornais, acompanham o que os outros jornalistas escrevem, e essa
análise aumenta a qualidade das notícias que são abordadas pela redação de cada jornalista
(BORDIEU 1997a).
Portanto, podemos dizer que, na raiz da operação do campo midiático, o esporte
encontra-se como “um” dentre os diversos assuntos abrangidos pelo jornalismo. Porém, se o
esporte é esse “um” dentre muitos outros, porque colocar em nosso palco o “jornalismo
esportivo”? Muito pretensiosamente podemos pivotar essa pergunta para o campo midiático,
perguntando o porquê de existirem programas de televisão aberta que são especializados diante de uma série de outras especializações que disputam o tempo de transmissão - em
comentar o esporte?
O JOGO DE INTERESSES NA NOTÍCIA
Tendo a própria noticiabilidade alguns critérios de seleção para além dos valores
notícia por intermédio desses critérios relacionados ao fato, ao tratamento desses fatos, e a
visão dos mesmos, que a noticiabilidade faria a separação e escolha dos elementos que se
tornarão notícia. Para Silva (2005), existem categorias de valores-notícia que norteiam esse
processo, e que essas categorias teriam influência dos profissionais da área. Porém, quanto
ao esporte, Neves (2020) questiona a abordagem sugerida por Silva (2005), que atribuiu ao
mesmo, somente o valor-notícia “entretenimento”. A exemplo, uma pesquisa feita por Reis
(2020), analisando a abordagem midiática do jornal impresso The New York Times sobre o
futebol brasileiro, identificou diversos valores-notícia imprimidos nas matérias (surpresa,
tragédia/drama, entretenimento/curiosidade, impacto e justiça).

É possível pensar que existem valores-notícia referência, que já estão bem
consolidados no fazer notícia, que já são empregados e transitam no meio jornalístico, e os
valores-notícia potencial, que são aqueles que podem vir a ser desenvolvidos (NEVES,
2020).
Os valores-notícia referência demonstram que existe um jogo de interesses no campo
jornalístico, que indica uma hierarquia interna quanto a seleção noticiosa. O esporte a
exemplo, possui uma visão estigmatizada dentro desse campo, possuindo menor prestígio
quando comparado às demais coberturas, o que justifica o posicionamento de Silva –
abordado anteriormente – quanto ao esporte e entretenimento (NEVES, 2020).
Em suma, o jogo de interesses no campo jornalístico pode ser encarado por uma
perspectiva de superação dos valores-notícia relegados ao esporte, que, por mais que
tenhamos apontado em nossa discussão diversos fatores que implicam o jornalismo e o
esporte – que indicam a complexidade desse campo –, nos fornece bases teóricas para aspirar
um jornalismo que valorize o esporte em sua complexidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pergunta inicial de nosso estudo foi “Como o jornalismo esportivo produz e
designa valor sobre o que é transmitido ao interlocutor?”, sendo assim, dialogamos sobre o
cerne do que permeia os processos do fazer notícia. Portanto, a notícia é objeto de um campo
complexo que expõe um jogo de interesses sobre a notícia, dessa forma, a notícia como
moeda pode ser compreendida como o objeto central para entender os processos de
moldagem de informações a serem transmitidas por um programa jornalístico.
Logo, a sistemática jornalística para a seleção noticiosa não é o único critério
possível para se atribuir a “manipulação maliciosa da mídia”, destacando os indivíduos
(clientela externa e interna) que a consomem como seres ativos no processo de estruturação
desse campo.

DIALOGUE ON MEDIA, SPORTS JOURNALISM AND NEWS VALUES
ABSTRACT
Objective: To understand how sports journalism produces and assigns value to what is
transmitted to the interlocutor. Methodology: Academic dialogue as a generator of discourse
categories. Results: There are epistemological matrices and social structures that contribute
to news. Conclusion: The “malicious manipulation of the media” is the result of the interplay
of interests between individuals inside and outside the field, who are active actors in news
production.
KEYWORDS: sports journalism; news production; interdisciplinarity.

DIÁLOGO SOBRE MEDIOS, PERIODISMO DEPORTIVO Y VALORNOTICIA
RESUMEN
Objetivo: Comprender cómo el periodismo deportivo produce y asigna valor a lo que se
transmite al interlocutor. Metodología: El diálogo académico como generador de categorías
discursivas. Resultados: Existen matrices epistemológicas y estructuras sociales que aportan
a la noticia. Consideraciones finales: La “manipulación maliciosa de los medios de
comunicación” es el resultado de la interacción de intereses entre individuos dentro y fuera
del campo, que son actores activos en la producción de noticias.
PALABRAS CLAVES: periodismo deportivo; producción de noticias; interdisciplinariedad.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física (EF), Cartografia das controvérsias, Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).
INTRODUÇÃO
Diante da pandemia de 2020, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
(SEE/MG) implantou na Rede Pública de Ensino o Regime Especial de Atividades Não
Presenciais (REANP), por meio de um Plano de Estudos Tutorado (PET), fazendo com que o
ensino-aprendizagem se desse, entre outros, por meio das Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC). Sabendo dos desafios enfrentados pela Educação devido a pandemia
de Covid-19 e embasados na Cartografia das Controvérsias (VENTURINI, 2009),
empreendemos uma pesquisa que buscou entender quais foram as principais controvérsias
instituídas durante a pandemia no componente curricular Educação Física, em uma escola
pública do interior de Minas Gerais, no ano de 2020, com a implantação do REANP e do
PET.
OBJETIVOS
1. Identificar e mapear quais são as principais associações e controvérsias que se
deram por meio do Plano de Estudos Tutorado do Estado de Minas Gerais mediados por
TDIC.
2.Verificar como os alunos e professores anunciaram suas percepções sobre as aulas
de Educação Física remota.
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3.Tentar compreender como as TDIC contribuíram ou limitaram as aulas.
METODOLOGIA
O estudo está em andamento e vem sendo desenvolvido a partir de uma escola pública
estadual de uma cidade de pequeno porte do interior de Minas Gerais, com alunos do 8º ano
do Ensino Fundamental e dois professores de Educação Física da escola, durante o período de
30 de maio a 30 de novembro de 2020. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de
registro em diário de campo das aulas de Educação Física do 8° ano e questionário online
disponibilizado pela ferramenta Google Forms (aplicativo de gerenciamento de pesquisas do
Google) aos estudantes, também por relatos escritos pelos professores da escola. Os dados
estão em fase de análise, sendo interpretados de forma qualitativa alicerçados nos
fundamentos da Cartografia das Controvérsias (VENTURINI, 2009).
DADOS E DISCUSSÃO
Os dados apontados são referentes apenas aqueles obtidos por meio dos relatos
escritos pelos professores da escola e da matéria de Marina Menta publicada no site de
notícias Brasil de Fato no dia 23/06/2020. Os professores indicaram que seu componente
curricular específico não foi contemplado no primeiro PET, explicitando que a EF foi tratada
de forma desigual em relação a outros componentes. Outra constatação dos professores foi
referente ao material disponível no PET que estava desconexo dos conteúdos exigidos pelo
Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG). A imprensa trouxe o trabalho da professora
Vanicléia Silva Santos o qual apontou má qualidade das apostilas PET, como plágio, erros de
ortografia, gramática e erros nos conteúdos. Não obstante, os materiais didáticos produzidos
pelos professores foram secundarizados e a ação docente submetida a posição de
intermediação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As proposições do REANP parecem indicar uma perspectiva de educação reduzida a
mera transmissão de informações, relegando os professores à posição secundária na mediação
dos saberes e de reafirmação da Educação Física como subalterna na relação de hierarquia dos
saberes escolares.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: docência assistida; mídia; tecnologia.
INTRODUÇÃO
As mídias e tecnologias se tornaram temas didático-pedagógicos presentes em alguns
contextos da educação básica e superior (SELWYN, 2017). Com a pandemia do COVID 19 a
temática ganhou notoriedade e se ampliou os debates para múltiplas questões como o ensino
remoto, desigualdades, uso e habilidades digitais, entre outros.
Assim, o objetivo deste texto foi descrever a experiência de acompanhar a disciplina
de “Mídia, Tecnologia e Educação Física” na Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
mediante o ensino remoto a partir da perspectiva da docência assistida. A disciplina aconteceu
no semestre de 2020.2, com aulas síncronas e assíncronas, na quantidade de 41 discentes
matriculados dos cursos de bacharelado e licenciatura na Educação Física (EF).
Destacamos que a docência assistida tem o intuito de contribuir com a formação para a
docência de estudantes de Pós-Graduação por meio de atividades acadêmicas na Graduação,
estreitando suas relações e possibilitando a qualidade na formação (ZABALZA, 2004).
A EXPERIÊNCIA
A disciplina foi ministrada por dois docentes do departamento e a discente de pósgraduação inserida na docência assistida. Assim, nós planejamos as aulas síncronas e
assíncronas tendo dois ciclos: o primeiro o debate da Educação (Física) e as tecnologias; e o
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segundo o estudo de realidade da prática profissional em período da pandemia que
dialogassem com as mídias e tecnologias.
No primeiro ciclo, colocamos alguns questionamentos para que discentes: Como foi o
semestre remoto passado? Quais as implicações da pandemia para o Ensino de EF na escola
e/ou na academia? Como a tecnologia figura em meio a tudo isso? Para o suporte utilizamos
textos de Selwyn (2017), Heinsfeld e Pischetola (2017), dentre outros estudiosos que nos
ajudaram a desmistificar e refletir sobre a temática.
No intuito de atrair mais a participação utilizações os recursos dos jogos interativos,
como o quiz, bem como a busca pelos discentes por algum fato em que a tecnologia
modificou as formas de vivenciar o ensino e/ou aprendizado em EF (reportagens; filmes;
música; jogos), no qual chamamos de interpenetrações da tecnologia. Os discentes colocaram
alguns pontos de debates, como: individualidade; setor privado; conhecimento; aplicativos;
visão que a tecnologia resolve tudo; blogueiras fitness; informações simplistas e comerciais;
responsabilidade da informação, entre outros.
No fim desse primeiro ciclo, os discentes entregaram um texto que foi construído
desde o primeiro dia de aula com o nosso feedback, sendo inserido ao longo das aulas os
debates dos textos e suas reflexões sobre conceitos e compreensões sobre a mídia e
tecnologias na Educação (Física).
Dando continuidade no segundo ciclo, a turma foi dividida em grupos de até três
pessoas para que fizessem o estudo da realidade, ou seja, um estudo/pesquisa no contexto das
mídias e tecnologias que estavam inseridos. No primeiro momento tivemos uma chuva de
idéias sobre possíveis cenários, temas e objeto de estudo. Após as orientações e trabalho
coletivo, os grupos apresentaram os seus temas (figura 1), objetivos, instrumentos de coleta e
análise.

Figura 1 – Temas dos Estudos da Realidade dos discentes

Fonte: os autores

Após as apresentações e entrega dos relatórios, os discentes construíram uma síntese e
proposta de intervenção para as dificuldades/problemas/criticas realizados no estudo em outra
linguagem. Assim, criaram podcasts, infográficos e vídeos, sendo utilizados sites e aplicativos
apresentados na aula síncrona. Os produtos de aprendizagem foram muito criativos e
acessíveis para os profissionais de EF.
Desse modo, percebemos que os discentes mesmo com a vivência da pandemia e a
utilização usual de algumas ferramentas tecnológicas, não possuíam uma leitura critica desse
contexto, mas após os estudos propostos percebemos uma criticidade e usos conscientes das
tecnologias e suas implicações em nossas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo foi alcançado em descrever a disciplina de Mídia, Tecnologia e Educação
Física mediante o ensino remoto a partir da perspectiva da docência assistida. Assim,
compreender a temática e suas relações se faz necessário em tempos de ensino remoto ou não.
Por fim, ressalto que a docência assistida foi crucial na formação da pós-graduanda, o
contato com os discentes, a ajuda e contribuições dos docentes responsáveis, a experiência
vivida junto com os desafios didáticos-pedagógicos possibilitaram uma aprendizagem e
formação humana e profissional ímpar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento; Tecnologia; Saúde.
INTRODUÇÃO
A tecnologia ganhou seu espaço na sociedade moderna de forma que é inconcebível
viver coletivamente sem ela. De semelhante modo, as tecnologias digitais adentraram no
campo da saúde, trazendo, consigo, e de muitas formas, melhorias na execução da atividade
física, na qualidade de vida e no treinamento de alto rendimento. Entretanto, trouxe ainda uma
gama de discussões éticas e filosóficas, que buscam gerar no usuário um uso consciente e
reflexivo.
Dentre as questões discutidas, destaca-se o debate acerca do monitoramento e uso de
dados no uso de aplicativos de saúde. Pensar em como se dá a análise e o uso desses dados
produzidos e suas consequências, bem como o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica
nas aulas de Educação Física, gerando risco ao aluno, são aspectos que compõem o objetivo
deste escrito.
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METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória de natureza descritiva, e se
desenvolve a partir de dados colhidos por Fonseca et al (2020) 2, sob os quais nos
debruçamos, enfatizando os aspectos éticos envolvidos no monitoramento e uso de dados. Na
oportunidade, foram selecionados 5 artigos de revistas inglesas que fomentam esse debate, a
saber: 1. Pang et al (2019); 2. Goodyear, Kerner, Quennerstedt (2019); 3. Esmonde (2019); 4.
Macdonald (2015); 5. Bodsworth, Goodyear (2017).
A exploração dos textos foi feita a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011),
permitindo desenvolver o debate voltado também ao âmbito escolar.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Pang et al (2019) afirmam que os aplicativos de saúde podem apresentar um caráter
disciplinador, de controle dos corpos, ao passo que os usuários são influenciados a cumprir
metas, monitorar a si mesmo e aos outros, à medida que isso constitui o que Fraga (2006)
chama de “biopolítica informacional”. É uma dinâmica guiada, principalmente, pela
vigilância e positividade (HAN, 2017). Lupton (2016) diz que a auto-vigilância, ao somar-se à
sala de aula, pode ter, por consequência, o controle do processo educacional.
Entretanto, estas são apenas algumas considerações acerca da vigilância de dados e
suas consequências. Estes parâmetros são importantes tópicos a serem debatidos para que os
professores e os alunos, em seu uso, possam ser críticos e cuidadosos à medida que também
compreendemos e defendemos o amplo leque de possibilidades no uso educacional da
tecnologia.Nesse sentido, para que a “tecnologia faça diferença nas aulas de Educação Física,
não é preciso somente ter os equipamentos, mas entendê-los e saber o que os
números/códigos/dados significam, influenciam e repercutem na vida do usuário-aluno”
(ESMONDE apud FONSECA et al, 2020, p. 11).

Nesta pesquisa, foi realizado um levantamento de dados considerando o qualis 2013-2016 com
revistas A1, A2, B1 e B2, onde foi feita uma busca utilizando os indexadores “escola”, “tecnologia” e
“saúde”, e foram considerados os artigos entre o período de 2011 e 2020. O quantitativo geral
encontrou 1009 artigos, que após lidos, 20 foram selecionados. Estes, foram separados em 3
categorias, a saber: a) Tecnologia e suas implicações pedagógicas; b) Monitoramento e uso de dados,
um debate ético; e c) Jogos digitais e tecnologias móveis.
2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tivemos, como objetivo, debater o uso e monitoramento de dados de
aplicativos de saúde, que podem ser ferramentas pedagógicas importantes da abordagem da
saúde como tema transversal na Educação Física escolar. Não obstante, percebemos que as
principais preocupações da literatura são o controle de dados pela indústria tecnológica, cujo
aspecto disciplinador dos corpos e a auto-vigilância podem se sobrepor diante de todo o
processo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; eSports.
INTRODUÇÃO
Diante do contexto de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, a
internet e os jogos eletrônicos surgiram como vivência de entretenimento neste período. Fato
é que a indústria dos games cresceu 140%, como aponta o portal de notícias Valor Investe2.
Outro dado é que as mulheres representam a maioria nos games, 53,8%, segundo a Pesquisa
Gamer Brasil3. Embora representem a maior parte do público, elas são, também, quem mais
sofre com o preconceito dentro do cenário.
Neste sentido, buscando investigar a participação das mulheres no cenário dos games,
este escrito tem o objetivo de identificar e analisar as questões de gênero presentes no
depoimento de quatro mulheres que compõem com destaque essa indústria no Brasil.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/com-pandemia-mercado-de-game-cresce-140>.
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10 mai. 2021.
1
2

METODOLOGIA
Este escrito caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa,
pautada nas reflexões dos pesquisadores como parte do processo de produção de
conhecimento (FLICK, 2009). Utilizamos como objeto de análise uma entrevista que tem
como título “O poder das Mulheres nos eSports”, concedida ao quadro PEB Talks, disponível
no canal da e-SporTV, na plataforma de vídeos Youtube™. Para apreciação, utilizamos a
técnica análise de conteúdo de Bardin (1977), que visa a divisão do texto em categorias para
uma melhor análise. A criação das categorias aconteceu a posteriori da análise, assim,
observando a recorrência temática na fala das entrevistadas emergiram duas categorias
principais: a) a sexualização do corpo feminino; e b) a falta de representatividade no cenário
dos eSports.
RESULTADOS
As discussões sobre a sexualização do corpo feminino surgem a partir de falas das
entrevistadas, onde remetem ao alvoroço causado pela presença feminina em um espaço
notadamente sexista e machista. As colocações surgem cheias de malícia e invasão ao local da
mulher, como é visto na fala da participante 04: “É 8 ou 80, ou é mandando ir lavar louça ou é
'oi linda, você quer namorar comigo'? (sic)”. Ademais, ocasionalmente, essas falas
ultrapassam o âmbito do jogo e chegam aos emails de trabalho e às redes sociais das
integrantes da entrevista, algo perceptível nas colocações das participantes 01 e 03,
respectivamente: “Gente, eu recebo email às vezes: 'oi, quer namorar comigo? Meu
Whatsapp™ (sic)';‘passa o zap, foto, manda nudes (sic)’". Mediante a isto, as mulheres
contam que preferem não participar de jogos First-Person Shooters - FPS4, uma vez que eles
precisam de uma comunicação entre os jogadores do time para atingir um objetivo comum.
Nesse contexto, por vezes, elas abdicam de seus nicknames 5 femininos e passam a
utilizar masculinos para, assim, fugir dos insultos, assédios e machismos (MENTI; ARAÚJO,
2017), e conseguir jogar tranquilamente, sem precisar passar por estas situações desgastantes
o tempo todo. Quando, na realidade, elas deveriam ter o direito de escolha.

4

Jogos em primeira pessoa, onde, geralmente tem-se um objetivo comum e para atingi-lo é necessário
a estratégia e a comunicação em grupo.
5
Nicknames, na linguagem dos jogos, é como são chamados os apelidos e/ou nome de usuário dos
personagens.

Outra categoria recorrente, a falta de representatividade é manifesta ao serem
questionadas sobre as inspirações na modalidade, ouviu-se um silêncio intimidador. Logo, é
possível obter respostas desse silêncio: não existiam inspirações nos jogos para elas, que iam
em busca disso no âmbito familiar. Nesse sentido, elas argumentam que queriam ser essa
inspiração que não tiveram, como expressam as participantes 03 e 04, respectivamente.
“Exatamente por sentir que eu não tinha essa inspiração e eu queria ser isso.”, “Eu não tive
uma grande inspiração de mulher [...]”. Assim sendo, elas precisaram construir seu próprio
espaço nos eSports e, hoje, são consideradas referências na área e passaram a inspirar diversas
meninas do cenário dos games.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se, portanto, que embora estejamos em uma crescente, em relação ao
cenário dos games, o contexto feminino ainda apresenta um crescimento diminuto em relação
às políticas de combate aos casos de assédio e de machismo presente na cibercultura, o que
acaba por impactar negativamente na profissionalização feminina nos games. Nesse sentido, a
participação feminina fica restrita, majoritariamente, à forma de lazer e, por vezes, escondida
por um nick masculino.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Podcast; Ensino; Educação física.
INTRODUÇÃO
O momento atual força professores e alunos a permanecerem em casa e o uso das
tecnologias como recurso pedagógico no ensino remoto vem sendo um desafio para os
docentes entretanto esse período oferece oportunidade dos mesmos reinventaram a maneira de
transmissão de conhecimento, fazendo uso de ferramentas tecnológicas, além de novas
metodologias de ensino aumentando cada vez mais o impacto tecnológico na esfera
educacional.
Nessa perspectiva, o uso de recursos midiáticos e plataformas projetadas para a
criação desses recursos tendo como objetivo a discussão de temas relacionados à educação
física é uma interessante estratégia e o podcast, nesse contexto, se caracteriza como uma
ferramenta capaz de oferecer o conhecimento de maneira dinâmica, através de uma linguagem
acessível e somando-se a isso também há a possibilidade de introdução de elementos musicais
durante a narrativa, tornando o podcast uma estratégia de transmissão de conhecimento que
1
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oferece um formato didático-pedagógico atrativo. Júnior, Silva e Bertoldo (2020) corrobora
com esse pensamento ao ressaltar a inclusão de ferramentas tecnológicas durante o ensino
remoto como um processo de aprendizagem criativa por parte do docente.
Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo expor a experiência de criação
de um podcast composto por uma série de episódios realizado por bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) durante as aulas de educação física
no ensino remoto de uma escola estadual de ensino profissional na cidade de Natal/RN.
Trata-se de um texto de caráter descritivo, qualitativo, do tipo relato de pesquisa que
busca explorar a estratégia de ensino da educação da física por meio da ferramenta midiática
podcast no Centro Estadual de Educação profissional Profª Djanira Brasilino de Souza nas
turmas de 1° ano do curso de Meio Ambiente.
RELATANDO A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA: DADOS INICIAIS
O podcast RÁDIO PIBID foi elaborado pelos bolsistas do PIBID da educação física
vinculados a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o intuito de abordar
os principais temas que seriam explanados durante a aula remota de educação física de uma
escola da rede pública de ensino.
O podcast composto por quatro episódios: esporte inclusão, qualidade de vida no
trabalho, mídias e práticas corporais de aventura na natureza foi desenvolvido a partir da
plataforma online Anchor sendo disponibilizado depois de forma gratuita também em outras
cinco plataformas incluindo o streaming Spotify. Os discentes tiveram acesso ao episódio
correspondente a temática que seria abordada em aula síncrona a fim de provocar nos mesmos
o aprofundamento no tema previsto visando uma melhor construção do processo de ensino e
aprendizagem no decorrer da aula síncrona expositiva dialogada.
Por fim, após a explanação de todos os temas atrelados aos episódios foi questionado
aos alunos em formulário online anônimo, o que eles acharam do uso do podcast como
ferramenta de abordagem do conteúdo.
RESULTADOS
O formulário online obteve 29 respostas a pergunta: “O que você achou do uso do
podcast como ferramenta de abordagem de conteúdo?” Dentre elas 34,5% foi dita como

excelente e 41,4% como bom. Com base no feedback dos alunos realizado pelo formulário e
durante o desenvolvimento das aulas síncronas pudemos observar a influência positiva do
acesso ao conteúdo anteriormente a aula por meio do podcast, os discentes apresentaram uma
melhor propriedade para dialogar sobre o assunto além de uma maior participação durante as
aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência da criação de um podcast
como recurso midiático e método de ensino durante o ensino remoto. A partir desta
experiência, refletiu-se que o uso de ferramentas midiáticas visando explorar uma linhagem
digital no ensino da educação física é um instrumento pedagógico positivo, levando em
consideração o consumo tecnológico elevado por parte da juventude escolar que se apropria
de forma rápida desses tipos de ferramentas. Além disso, a linguagem sonora das plataformas
digitais é um horizonte a ser explorado pela escola, oferecendo alta interatividade entre os
participantes.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Poder simbólico; Participação sociopolítica.
INTRODUÇÃO
Desde março de 2020 a Organização Mundial de Saúde anunciou o cenário pandêmico
global do novo coronavírus ou COVID-19, primeira pandemia da história em tempos online
(CASTELLS, 2009). As informações em torno da pandemia têm sido apresentadas e
atualizadas com rapidez, a partir de várias perspectivas sócio-políticas e, as plataformas
online, têm tido papel singular na emergência da participação social em discussões
sociopolíticas.
Reconhecidamente, participação social e mídias sociais guardam estreita relação. As
mídias sociais se apresentam como um conjunto de ferramentas de comunicação online que
permitem a criação, divulgação e compartilhamento de conteúdo em interação entre diversos
atores sociais, com características como conversação, formação de comunidades, etc.
(COMM, 2009; MAYFIELD, 2008).
Diferentes atores sociais e instituições têm utilizado as mídias sociais para
compartilhar e obter informações, opinar e debater questões. Atletas e ex-atletas, tais quais
outros atores sociais, também utilizam destas ferramentas para se expressarem. As
manifestações de atleta e ex-atletas sobre a pandemia são o foco desta pesquisa.
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Assim, este estudo tem por objetivo analisar a participação social e/ou posicionamento
sociopolítico de atletas e ex-atletas brasileiros sobre o cenário pandêmico do COVID-19
expressos a partir de uma mídia social (Twitter).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo é de natureza qualitativa, no qual utilizou-se como método de investigação
a netnografia (SILVA, 2015). Foram identificados perfis de atletas e ex-atletas que continham
registros de atividades (postagens) entre março e maio de 2020 com conteúdo correlato ao
cenário pandêmico. O recorte temporal aqui delimitado busca contemplar o momento em que
o debate público sobre as várias situações, medidas e políticas se construíam diante das
primeiras informações sobre a pandemia no Brasil. Tendo identificado perfis com essas
características, realizou-se a imersão no Twitter no mesmo período. Os dados foram
submetidos à análise do discurso, compreendido como prática social e articulado a contextos
interpretativos (GILL, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÕES PARCIAIS
Ao todo fez-se uma imersão nos perfis de 10 de atletas e ex-atletas, mas, aqui se tem
um recorte dos resultados parciais desse trabalho. Verificou-se, nas análises, a tendência de
que atletas em atividade postem e repostem conteúdos relacionados a ações solidárias,
predominantemente. Ex-atletas, por sua vez, expuseram suas percepções, opiniões, críticas,
posicionamentos e ideias sobre o contexto sociopolítico geral e a pandemia, para além do
campo esportivo. Como podemos exemplificar, Bruno Henrique, jogador de futebol atuando
pelo Flamengo em 2020, escreveu: “5 toneladas de alimentos entregue na minha favela. Não
conseguir estar presente para poder ajudar fazer essas entregas, por estar no Rio” (BRUNO
HENRIQUE, TWITTER, 2020).
Já Ana Moser, ex-atleta de voleibol, escreveu que: “Primeiro o capitalismo selvagem
que não aprende nem com a desgraça. Faz uns 10 dias que comprei na internet umas máscaras
com carvão e tal. Ontem entrei no site novamente e o produto mudou de nome. Agora é
Corona mask e custa 8x + (MOSER, TWITTER, 2020).” A atleta utiliza o termo “capitalismo
selvagem” e faz uma crítica à exarcebação de preços de um produto considerado importante
para os cuidados quanto ao contágio pelo coronavírus.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Para atletas em atividade, o cenário mercadológico inerente à profissionalização do
esporte, inclusive fomentado e sustentado pelas mídias, parece representar constrições
maiores no que tange aos modos de usos de suas mídias sociais quanto ao debate
sociopolítico. Já os ex-atletas parecem apresentar rupturas com as compressões
mercadológicas da carreira profissional e pautam temas sensíveis da realidade da pandemia.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: TDICs; Podcast; vivencia;
INTRODUÇÃO
Não é novidade que as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs),
vem alterando as formas mais tradicionais de relações sociais, como trabalhar, comunicar e
aprender. A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), sugere que as TDICs, sejam
aplicadas às práticas docentes para promover aprendizagens mais significativas. Alinhado a
sugestão da BNCC para que os docentes busquem utilizar mais metodologias ativas em suas
aulas, e após observar que as TDICs tradicionais traziam um aspecto monótono para as aulas,
decidimos dinamizar o processo didático. Diversas sugestões de plataformas foram avaliadas
e dentre elas os podcasts tiveram mais aceitação.
Após a utilização dos Podcasts nas aulas síncronas e assíncronas, notou-se uma maior
participação da turma em todos os contextos. Buscando validar essa observação, um inquérito
exploratório foi realizado com os alunos para nos certificarmos da aceitação das novas
plataformas e mídias oferecidas durante as aulas. Portanto, o presente trabalho tem por
objetivo relatar a experiência com as TDICs com foco na mídia digital podcast.
1
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METODOLOGIA
A pesquisa de caráter exploratória e quantitativa buscou afirmar nível de aceitação dos
alunos com o atual modelo de ensino (ensino remoto), e com as plataformas digitais usadas
nos momentos pedagógicos com as turmas. O estudo ocorreu em uma escola do bairro Nossa
Sra. da Apresentação, Natal – RN, no Centro Estadual de Educação Profissional Professora
Djanira Brasilino de Souza (CEEP).
A população total dos indivíduos da pesquisa foi de 136 alunos, inseridos no grupo de
WhatsApp da disciplina de Educação Física, supervisionado pela Professora Leilane Guedes.
Desses 136, 50 submeteram resposta. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um
questionário virtual via Google Forms, devido ao atual cenário pandêmico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante desse cenário a ideia de trazer à tona contextos práticos através de Podcasts,
tornou-se mais palpável, tendo em vista a aproximação com o modelo ideal presencial. O
podcast é uma mídia que tem grande contato com nossos estímulos sonoros, e justamente por
isso seus conteúdos podem ser acessados enquanto você realiza outra atividade.
Diferentemente de outros formatos que se utiliza de imagens e textos, os podcasts,
podem ser acessados nas diversas plataformas digitais, além de ser um conteúdo que pode ser
facilmente produzido e disponibilizado de forma gratuita. O áudio é uma oportunidade de
exercitar a fantasia, imaginação, criatividade, sem a necessidade de se expor visualmente.
Dados esses benefícios, optamos por criar a Radio Pibid, criando e divulgando os podcast
satravés da plataforma digital Anchor, que oferece uma gama de recursos para a criação
gratuita de Podcasts, possibilitando também a divulgação nas mídias de distribuição, sendo
um exemplo delas o spotify. De acordo com a pesquisa, cerca de 88% dos alunos acreditam
que as aulas ficaram de fato mais atrativas com o uso das TDICs.
Nos momentos em que se utilizou o podcast como saída do ambiente virtual, ficou
claro que trazer informações de forma mais próxima aos alunos, fugindo do uso formal dos
textos e fazendo uso de linguagens coloquiais, aproximam os discentes dos docentes, muito
pela facilidade que a plataforma oferece. Essa incomplexibilidade da plataforma proporcionou
momentos reflexivos que levaram os alunos a experienciar algumas técnicas de ioga,

buscando compreender a importância da Qualidade de vida no trabalho (QVT), dentro do
conteúdo de ginástica, quando se deu ênfase a ginástica Laboral.
Após a análise em sala de aula e a comprovação dos dados da pesquisa, é possível
compreender que o uso das TDICs promovem um maior engajamento dos alunos no ambiente
escolar (presencial e virtual). O uso dos podcasts para facilitar e promover uma comunicação
com mais clareza com os discentes tornou-se uma excelente alternativa no que se diz integrar
conceitos práticos e vivências no ambiente virtual. Para tanto é necessário reafirmar que as
inovações pedagógicas implementadas durante nossa experiência no PIBID andam em
consonância com o contexto sugerido pela BNCC, para que os docentes se utilizem de
metodologias ativas e outras Tecnologias para promover maior participação e aproveitamento
pedagógico dentro do contexto educacional.
Nesese contexto a plataforma MecRed aparece como um excelente ponto de partida
para professores que desejam ter mais contato com os recursos educacionais digitais, com
exemplos de podcasts educativos e outras TDICs além de ter acesso a materiais de formação
para uso e criação deles.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: audiovisual; pandemia COVID-19; salutogenia.
INTRODUÇÃO
O relato de experiência refere-se ao Projeto de Extensão “CORPO, SAÚDE E
SALUTOGENIA

NA

PANDEMIA

COVID-19:

PRODUÇÃO

DE

PRODUTOS

AUDIOVISUAIS E TEXTUAIS”, que teve como objetivo descrever a experiência acadêmica
de graduandos de Educação Física (EF) na produção de audiovisual (vídeo de 5 minutos, em
formato mp4) que trouxesse a dimensão teórico-conceitual da Salutogenia (ANTONOVSKY,
1979). Além disso, procurou-se refletir quanto às possibilidades de realização (ou não) de
práticas corporais em contexto de isolamento social, decorrentes do cenário de restrição
gerado pela pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo, mas, neste caso, em específico,
quanto à realidade de 3 cidadãos sergipanos, como um testemunho de um tempo que entrará
para a história, não só como um momento de medo e angústia, mas também de superações
cotidianas.
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DESCREVENDO E ANALISANDO A EXPERIÊNCIA
A produção do vídeo, enquanto uma estratégia mídia-educativa (FANTIN, 2006)
pretendeu compreender como os indivíduos têm se adaptado à pandemia e se a partir desses
relatos seria possível extrairmos aspectos salutogênicos, concepção criada por Aaron
Antonovsky que procura enfatizar aspectos quanto à origem, produção, manutenção e
proteção da saúde (OLIVEIRA, 2004). Foi desenvolvida em 3 etapas: 1- Levantamento do
material jornalístico nos portais G1 e Coluna Vida Fit, captura de imagens do Google e
organização das entrevistas; 2 – Gravação das entrevistas 3 – Edição dos vídeos.
As entrevistas foram realizadas com 3 moradores do estado de Sergipe, 2 do sexo
feminino (de 18 e 54 anos) e 1 do sexo masculino (26 anos). As gravações ocorreram na
residência dos entrevistados, seguindo todos os protocolos de segurança determinados pela
Organização Mundial da Saúde em 2020. Seguimos uma sequência de 4 perguntas e
respostas, com o entrevistador perguntando e o entrevistado respondendo, até finalizar os
questionamentos. Após as gravações os arquivos foram salvos para edição.
A última e mais complexa etapa compreendeu a edição do vídeo, que foi estruturado
da seguinte forma: abertura (imagem apresentado o nome do projeto); introdução com
apresentação do conceito de salutogenia a partir de uma entrevista com o Prof. Dr. Victor
Oliveira, docente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), retrospectiva
contextualizando o surgimento da doença na China até sua chegada e evolução no Brasil,
utilizando imagens jornalísticas e das mudanças ocorridas no cotidiano referentes ao antes e
no decorrer da pandemia em 2020, além de apresentar uma reportagem sobre a busca de
informação por treino em casa; o vídeo seguiu com a exposição das entrevistas e créditos
finais.
Os resultados da entrevista demonstram que os participantes afirmaram realizar
práticas corporais antes da pandemia; que estavam achando difícil se adaptar à nova rotina;
que estavam respeitando o distanciamento social e as recomendações para evitar o contágio;
que buscaram manter a saúde com treinos ou práticas corporais diversas em casa e a
manutenção de uma alimentação equilibrada; ainda comentaram que a volta aos treinos foi
com auxílio das mídias, como por exemplo, através de plataformas como o YouTube, que
disponibilizam vídeoaulas diversas.

CONCLUSÃO
A experiência acadêmica de elaboração de material audiovisual possibilitou ampliar
o olhar dos participantes do projeto quanto à dimensão salutogênica, conceito que busca
vislumbrar as razões que levam as pessoas a enfatizarem meios para ser/estar saudáveis,
principalmente em tempos difíceis como o que vivemos, nos atentaram ainda mais para a
importância de uma formação acadêmica baseada na inter-relação das áreas de conhecimento
existentes, focando, então, em questões que tenham como centralidade a saúde e não a
doença, ampliando as possibilidades do já vasto campo da EF brasileira.
REFERÊNCIAS
ANTONOVSKY, A. Health, stress and coping: new perspectives on mental and physical
well-being. San Francisco: Jossey-Bass, 1979.
OLIVEIRA, A. A. B. de. O tema saúde na Educação Física Escolar: uma visão patogenética
ou salutogenética? In: KUNZ, E.; HILDEBRANDT-STRAMANN, R. Intercâmbios
científicos internacionais em Educação Física e esportes. Ijuí: Unijuí, 2004, p.241-260.
FANTIN, M. Mídia-educação: conceitos, experiências, diálogos Brasil-Itália. Florianópolis:
Cidade Futura, 2006.

PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL A PARTIR DE MEMES
CIRCULADOS DURANTE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE O “PROJETO CORPO, SAÚDE E SALUTOGENIA NA
PANDEMIA COVID-19” 1
Jackeline Santos Cristina,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Larissa Gandarela,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Rodrigo Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Lucas Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Cristiano Mezzaroba.
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Salutogenia; Memes na Pandemia; Covid-19.
INTRODUÇÃO
A saúde sempre foi uma temática presente no campo da Educação Física, seja pelo
caráter higiênico, pela justificativa do fortalecimento corporal ou do padrão de movimento.
Atualmente, existem muitas pesquisas no âmbito científico que apontam as práticas corporais
como um mecanismo de prevenção de doenças ou de promoção da saúde. Contudo, ainda não
há clareza por parte da sociedade a respeito da distinção entre a saúde e a ausência de doença.
A salutogenia é um termo que surgiu através de Aaron Antonovsky, buscando
diferenciar a saúde da patogênese, utilizada na área médica, ampliando o entendimento de saúde
e trazendo um entendimento mais voltado à resistência, produção, proteção e manutenção da
vitalidade, diferente da simples ausência de doença (OLIVEIRA, 2004), sendo assim, um
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conceito importante a ser discutido nesse momento pandêmico como forma de promoção ao
cuidado.
Um mecanismo contemporâneo para qualquer tipo de discussão são as redes sociais,
pois são importantes propagadoras de toda e qualquer informação, com poder de acesso e papel
globalizador, principalmente neste período de isolamento social vivido mundialmente devido à
pandemia de Covid-19.
Este texto é constituinte do projeto cujo objetivo geral centrou-se na elaboração de 3
produtos audiovisuais e textuais que vislumbrou possibilidades que envolvem corpo, práticas
corporais e a dimensão da salutogênese, mobilizando estratégias da mídia-educação (FANTIN,
2006), a partir do que tem sido produzido e veiculado através das redes sociais e portais de
informações. Neste relato de experiência, trazemos o processo de produção do banner digital
que focou na cultura dos memes, os quais passaram a constituir a cultura imagética do nosso
cotidiano a partir da cultura digital. Tais produtos culturais podem aparecer com seu perfil
descontraído, crítico ou reforçando ideologias diversas, com seu caráter replicador, que trata de
assuntos comuns a determinados grupos.
METODOLOGIA
A coleta dos memes foi realizada nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.
Foram identificados e coletados 255 memes, posteriormente feita uma categorização levando
em conta a quantidade, o conteúdo e as linhas de pensamento convergentes entre eles, o que
nos permitiu elaborar as seguintes categorias: Conscientização; Descontração; Política
brasileira; Ideologia e Preconceito. Após a categorização foi confeccionado o banner digital,
com apenas 13 memes como exemplos das categorias. Todo o projeto foi desenvolvido de
maneira remota, alternando-se entre encontros online e tarefas offlines.
RESULTADOS
Quanto à categorização, observamos que a categoria “Conscientização” conteve a maior
quantidade de publicações (132) e trouxe a ideia de conscientização da sociedade quanto ao
vírus ao número de mortes, à pandemia, a proteção por meio de vários mecanismos. Na
categoria “Descontração” tivemos 69 memes, os quais enfatizavam o humor na situação atual
da sociedade, com implicações de gerar um sentimento de leveza em meio às dificuldades do

momento. Quanto à categoria “Política brasileira” obtivemos 27 memes que trouxeram as falas,
atitudes e decisões dos nossos governantes, que resultaram em drásticas consequências para a
população; Por sua vez, a categoria “Ideologia” com 23 memes, os quais apresentam as ideias
que surgiram com a pandemia, ideologias sem cunho científico ou comprobatório; e por último,
a categoria “Preconceito” com apenas 4 memes que nos mostram os preconceitos sofridos por
aqueles que têm seus corpos gordos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto teve seu objetivo geral cumprido através da construção do banner digital com
os memes retirados das redes sociais, mesmo com algumas dificuldades que o período remoto
e a pandemia nos trouxeram, conseguimos trazer um conteúdo inédito, coerente com a realidade
vigente, cumprindo a ideia do projeto geral de debater sobre o tema proposto e apresentar um
produto audiovisual que possibilita um fácil acesso e compreensão.
Compreendemos também novas formas de ver os memes, de uma maneira mais crítica
e minuciosa, aprendendo sobre a temática da Salutogenia e observando suas contribuições na
formação em Educação Física. Dessa forma, sugerimos pesquisas nessa abordagem que
resultem em produtos acessíveis à população em geral utilizando de ferramentas que já fazem
parte do dia a dia de todos, a exemplo dos memes.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; Educação Física; didática.
INTRODUÇÃO
O atual contexto da nossa sociedade foi afetado drasticamente com o novo coronavírus
(COVID-19), limitando o contato humano e as relações interpessoais em escala mundial,
fechando instituições de ensino, respeitando os decretos de distanciamento social. Diante
desta problemática os docentes viram-se na necessidade de aprimorar estratégias didáticas e
buscar capacitação para utilizar dispositivos tecnológicos, os quais ainda estão timidamente
presentes nos espaços de debate da Educação Física Escolar (EFE), como destaca Fonseca et
al. (2020).
O presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência vivida por bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) com o uso de ferramentas
digitais no ensino remoto. O texto caracteriza-se como um relato de pesquisa de caráter
descritivo com abordagem qualitativa, buscando explorar estratégias de ensino na escola
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Centro Estadual de Educação Profissional Profª Djanira Brasilino de Souza nas turmas de 1º
ano do curso de Meio Ambiente.
RELATANDO A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA: DADOS INICIAIS
Em meados de outubro de 2020 foi iniciado o PIBID de Educação Física (EF)
referente ao ano letivo de 2020 pela UFRN, onde junto com o planejamento das atividades,
tivemos encontros formativos de qualificação dos bolsistas. Dentre as temáticas abordadas, a
utilização dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) foi levantada, os quais foram utilizados
pelos pibidianos por todo o restante do período letivo de 2020.
Segundo Batista (2021), os REDs são qualquer material de caráter educacional e
científico apresentado em formato digital, independente do seu formato, apresentação e
acesso. Também podem ser desenvolvidas através de várias linguagens, atendendo uma
grande diversidade de autores e apreciadores.
Após percorrer este caminho formativo, tivemos um planejamento organizado em
aulas síncrona e assíncrona, onde na primeira temos um ambiente virtual dependendo de uma
conexão de videochamada com os alunos ao vivo, já na segunda sem a obrigatoriedade de
conexão em tempo real. Tais condições reforçaram a necessidade de utilizar os REDs no
percurso pedagógico durante todo o PIBID de EF.
Os tipos de REDs que produzimos ou utilizamos foram: podcasts, textos, vídeos
animados, infográficos, jogos educacionais, gibis, formulários, entre outros. Ao final do
período letivo construímos um formulário via Google Forms, onde avaliamos a atuação dos
pibidianos e os principais REDs utilizados nas aulas (podcast e jogos).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultado da experiência pedagógica relatada acima, foram produzidos os REDs
e aplicados nas aulas, utilizando aulas expositivas dialogadas como estratégia de ensino. A
recepção e participação da turma foi vista de forma positiva no formulário aplicado a turma,
onde a questão referente aos jogos foi feita de forma aberta, já na questão sobre o podcast
fizemos de forma fechada com nível máximo de “excelente” e mínimo de “péssimo”. Ao
todo, obtivemos 29 respostas.

Nos deparamos com algumas das seguintes respostas para o questionamento sobre a
utilização de jogos: “Inovador, a vasta maioria dos professores não fazem uso de ferramentas
deste tipo.”; “Muito boa, facilita na aprendizagem.”; “Muito legal além de tá aprendendo
também está se divertindo”; “INCRÍVEIS nunca mais vou esquecer os conteúdos dados!”. Já
nos dados relativos ao uso do podcast, tivemos 10 (34,5%) respostas “excelente”, 12 (41,4%)
“bom” e 7 (24,1%) “regular”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados descritos demonstram que o PIBID de EF preocupou-se em trazer
propostas didáticas utilizando os REDs, adaptando-se diante das perspectivas do ensino
remoto e obteve-se produtos de diversas características midiáticas. Ainda assim, podemos
observar nos relatos dos educandos a ausência de ferramentas digitais inseridas no seu
contexto educacional, salientando o tradicionalismo ainda presente em sala de aula. Diante
disso, fica evidente a necessidade da formação continuada dos docentes, a fim de estreitar as
relações com os avanços tecnológicos e a sala de aula.

REFERÊNCIAS
BATISTA, A. P. Educação Física e Recursos Educacionais Digitais: uma intervenção
pedagógica no ensino médio integrado do instituto federal de educação, ciência e tecnologia
do Rio Grande do Norte. 2021. 195 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.
FONSECA, F B. et al. Educação física escolar, tecnologias digitais e saúde: incursões
exploratórias pela literatura. Motrivivência, [S.L.], v. 32, n. 63, p. 01-18, 1 out. 2020.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

USO DE REDS NA EF ESCOLAR: CARIMBÓ E SUAS RELAÇÕES DE
GÊNERO1
Kesia da Silva Xavier,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Fábio Batista da Fonseca,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Victor Ferreira do Nascimento,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Laura Viana Fernandes,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Sérgio Melo da Cunha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Carimbó; REDS; Gênero.
INTRODUÇÃO
O Carimbó é uma manifestação cultural que desenvolveu-se no Brasil, mais
precisamente no estado do Pará. Atualmente é considerado um patrimônio imaterial e
popularmente divulgado como uma das mais importantes formas de expressão da identidade
paraense e brasileira (INRC, 2014). É caracterizado pelo sincretismo cultural entre indígenas,
africanos e ibéricos, carregando, assim, diferentes influências nos seus instrumentos,
movimentos e roupas. Além disso, justificado por sua história, é natural conceber que a dança
possui marcações de gênero que influenciam em sua prática, como o remelexo do homem, as
vestimentas da mulher e os rituais de conquista.
Apesar de suas tradições e particularidades nas relações com o corpo, a utilização do
carimbó não é recorrente nas aulas de Educação Física, visto o pouco material que possa
popularizar estratégias pedagógicas de abordagem do tema. Observa-se, a partir disso, a
tecnologia como uma aliada nesse processo, assertiva corroborada pelo fato de que a
1
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experiência de construção do material apresentada neste escrito só foi possível pela
proximidade com os aparatos tecnológicos digitais. Dito isto, esse estudo objetiva descrever o
processo de construção de um recurso educacional digital - RED (BATISTA, 2021) como
possibilidade para o ensino reflexivo do Carimbó e suas relações de gênero. Para tanto, temos
uma abordagem qualitativa ancorada na pesquisa descritiva (GERHARDT; SILVEIRA,
2009).
PASSOS DA CONSTRUÇÃO
Incentivados pelo processo avaliativo da disciplina de Práticas Curriculares II, cujo
foco estava na construção de um RED que transversalizasse alguma unidade temática da
Educação Física presente na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) com
as questões de gênero, decidimos pela criação de um vídeo interativo. O material continha 3
minutos de duração e trazia em seu conteúdo uma breve história do carimbó e suas
influências. Além disso, o RED foi desenvolvido através de interação simultânea, isto é,
possibilita a quem assiste responder questões na própria interface do vídeo, propiciando a
análise dos conhecimentos prévios a respeito da cultura de movimento, engajamentos e
noções de gênero, principalmente, o binarismo presente na dança.
O conteúdo foi criado a partir das funções livres de duas plataformas online. A priori,
com o Powtoon©2, abordamos a história do Carimbó, seu sincretismo cultural e, por fim, as
questões de gênero que envolvem a dança. Em cada tópico listado, já com o vídeo completo,
utilizamos o Vizia©3 para gerar a interação. Com este fizemos perguntas de conhecimentos
prévios sobre a dança e sua história, um jogo disponível na própria interface sobre os
instrumentos, além de um quiz sobre os desafios de realizar os rituais como brincadeira.
Na criação do material, levamos também em consideração a adequação ao objeto legal
que rege a educação básica brasileira. Por isso, procuramos responder às habilidades presentes
na BNCC (BRASIL, 2018, p. 229) direcionadas às turmas de 3º a 5º anos do ensino
fundamental, que tratam em seus objetos de conhecimento as danças do Brasil e de matrizes
africanas e indígenas4.
Disponível em: <https://www.powtoon.com/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Disponível em <https://vizia.co/>. Acesso em 24 abr. 2021.
4
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz
indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em
2
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa experiência nos mostrou as possibilidades de como abordar danças de matrizes
indígenas e africanas com auxílio de REDs, além das possibilidades no que tange as injustiças
de gênero e raça dentro e fora da escola. Dessa forma ampliamos o acervo cultural dos alunos
e, transversalmente, as suas noções de gênero e sexualidade, abarcando, desse modo, as
habilidades pensadas para esse objeto do conhecimento, segundo a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC (BRASIL, 2018).
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suas culturas de origem; (EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz
indígena e africana; (EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos
constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana;
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das
danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.
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RESUMO
O presente estudo visou analisar a cobertura jornalística do grupo Globo sobre as seleções
brasileiras na Copa do mundo de futebol feminino e a Copa américa de futebol masculino,
ambas realizadas no ano de 2019, em períodos concomitantes. Desenvolvemos um estudo de
análise de produto midiático, com abordagem quanti-qualitativa dos dados. Como
ferramenta analítica das notícias, utilizamos a teoria do enquadramento, subsidiada pelo
modelo analítico dos 5 E´s do esporte. A análise midiática realizada dos constructos
noticiosos perpassa por pontos como a data de veiculação, autoria, sexo dos autores e
autoras, fonte de entrevista das notícias e o sexo dessas fontes. Os resultados reforçam a ideia
de que o cenário é tendencioso a dedicar mais espaço jornalístico ao futebol masculino.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol de mulheres; Enquadramento midiático; Copa do Mundo de
futebol feminino.
INTRODUÇÃO
É conhecida a tendência de dedicação de espaço jornalístico, por parte das
Organizações Globo, de acordo com a detenção ou não dos direitos comerciais de transmitir
o produto esportivo em questão (PIRES; LISBOA, 2015). Além disso, também é sabido no

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Brasil a histórica desigualdade, entre homens e mulheres, no espaço esportivo e midiático que
se dedica para eles em detrimento delas.
Diante das questões anteriormente apontadas, o objetivo do presente estudo foi
compreender como as Organizações Globo construíram a narrativa jornalística sobre as
seleções brasileiras em seu portal de notícias, o Globoesporte.com, sendo detentora dos
direitos de transmissão para a televisão aberta tanto da Copa do Mundo FIFA de futebol
feminino, como da Copa América Conmebol de futebol masculino, ambas realizadas no ano
de 2019.
DESENVOLVIMENTO
Desenvolvemos um estudo de análise de produto midiático, com abordagem quantiqualitativa dos dados. Recolhemos as notícias publicadas no portal Globoesporte.com, uma
semana antes de cada uma das Copas, durante a realização de ambas e uma semana após o
encerramento delas.
Como ferramenta analítica das notícias, utilizamos a teoria do enquadramento,
subsidiada pelo “modelo analítico dos 5 E´s do esporte” (MARCHI JUNIOR, 2015). Para
Mendonça e Simões (2012), os enquadramentos midiáticos funcionam como “molduras
balizadoras de sentidos”.
Para Marchi Junior (2015), o fenômeno esportivo se constitui na atualidade de maneira
complexa, podendo ser explicado a partir das dimensões da Ética, da Estética, do Espetáculo,
da Emoção e, por fim, da Educação, que engloba todas as anteriores. Neste trabalho
consideramos as quatro primeiras e a elas adicionamos a dimensão do que denominamos como
esportividade. Em consonância com a definição do autor, consideramos o enquadramento das
notícias e das entrevistas da seguinte forma:
●

Ética: notícias que englobassem a arbitragem, o VAR, fair play, doping,

questões de gênero.
●

Estética: notícias sobre saúde, lesões e preparo físico de atletas.

●

Espetáculo: noticiário que envolvesse questões econômicas, mercadológicas,

burocráticas, midiáticas ou publicitárias do esporte.
●

Emoção: matérias jornalísticas sobre torcedores, envolvimento das torcidas e

relatos dos jogadores e jogadoras acerca da experiência esportiva.

●

Esportividade: reportagens que falassem do jogo propriamente dito e de

questões atléticas, como treinamento, técnica, tática, estratégia.
ACHADOS DA PESQUISA
Conforme o gráfico 1, sobre a seleção brasileira masculina durante os 38 dias de
recolhimento de dados, mapeamos 506 notícias publicadas com média de 13,31 publicações
diárias. Por outro lado, sobre a seleção feminina durante os 45 dias de coleta, identificamos
164 notícias com média de 3,64 por dia.
Gráfico 1. Cobertura jornalística diária da Copa América de Futebol Masculino e da Copa do
Mundo de Futebol Feminino de 2019 no portal Globoesporte.com
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Ao considerarmos as participações das duas seleções nas suas respectivas Copas e
recontarmos a produção noticiosa sobre elas até o encerramento das suas participações nas
competições, ainda assim encontramos uma diferença abrupta de espaço jornalístico. Até o
dia 23 de junho de 2019, dia da eliminação das brasileiras nas oitavas-de-final para a seleção
francesa, encontramos 148 publicações, que contabilizam média de 6,16 notícias por dia.
Mesmo assim evidencia-se a distinção de espaço e atenção jornalística dedicada pelo
Globoesporte.com entre as duas seleções. Quando comparadas as coberturas, vemos que as
mulheres não tiveram metade do espaço que os homens obtiveram no portal.

Referente ao sexo dos produtores e produtoras das notícias, identificamos que na Copa
do Mundo Feminina as mulheres ocuparam maior parte da cobertura, com 56,71%. Na Copa
América, 61,46% das notícias foram elaboradas por homens, conforme gráfico 2.
Gráfico 2. Sexo dos autores das notícias da Copa América e da Copa do Mundo Feminina.
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Importa destacar no Gráfico 2, que apesar da proporcionalidade da participação de
jornalistas do mesmo sexo referente às respectivas competições, ou seja, predominância de
mulheres na Copa Feminina e de homens na Copa Masculina, a mesma regra não se aplicou
de modo oposto. No campeonato delas, o portal globoesporte.com veiculou 12,8% de notícias
assinadas por homens. Pelo outro lado, na disputa deles, a cobertura contou com 0,59% de
constructos noticiosos de autoria de mulheres.
O tamanho da equipe de jornalistas dedicados à cobertura das Copas e a proporção de
participação desses profissionais na produção de notícias sobre ambas as seleções também são
indicativos da subvalorização das mulheres no portal Globoesporte.com. Na Copa América o
portal contou com 60 repórteres assinando as notícias e na Copa do Mundo Feminina foram
35 os autores e autoras identificadas, ou seja, praticamente metade da equipe.
Na competição masculina, observamos 38,1% das notícias assinadas por redações do
Grupo Globo. Outros dois jornalistas participaram da produção de aproximadamente 32% das

publicações cada um e os demais 58 profissionais produziram entre 4,74% e 0,19% da
cobertura do portal na Copa América, colaborando com cerca de 30% do total.
Por outro lado, na competição das mulheres, identificamos 29,2% da produção
noticiosa advinda de redações do conglomerado de mídia. Solitariamente, uma jornalista
participou de 45,1% da cobertura, enquanto 34 diferentes jornalistas contribuíram com
proporções entre 5,5 e 0,6% das notícias publicadas sobre a seleção brasileira feminina,
contabilizando cerca de 26% do total.
Sobre os tipos de enquadramento midiático-esportivo, observamos no gráfico 3 a
tendência do portal em enquadrar a Copa América mais nas dimensões da esportividade
(40,1%) e do espetáculo (31,6%). Com relação à Copa Feminina, a primeira dimensão de
enquadre seguiu como na competição masculina (esportividade com 42%), mas
diferentemente vemos na sequência a dimensão da emoção (24,4%) como segundo maior foco
da cobertura.
Gráfico 3. Enquadramento primário da cobertura jornalística do Globoesporte.com.
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Destacamos, diante desses dados, que não houve, ao menos proporcionalmente, uma
diminuição

esportiva

das

mulheres

no

conjunto

da

cobertura

jornalística

do

Globoesporte.com. Paralelamente a isso, ressaltamos o enfoque maior à dimensão emocional
do esporte na produção noticiosa sobre elas durante a competição.

No gráfico 4 a seguir, visualizamos que a cobertura de ambas as Copas ocorreu,
tendencialmente, com enquadramentos noticiosos isolados. Vemos que 63,4% das notícias da
Copa América e 44,7% da Copa Feminina não possuíam elementos secundários na
composição das notícias.
Gráfico 4. Enquadramento secundário da cobertura jornalística do Globoesporte.com.
Copa América

X

Espetáculo
70
60
50
40
30
20
10
0

Esportividade

Copa Feminina

Ética

Emoção

Estética

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Destaca-se, no entanto, a leve preponderância da dimensão ética como elemento
secundário na cobertura da competição feminina. Isso se deve à presença das questões de
gênero e da luta das mulheres por igualdade em 14,7% dos constructos noticiosos veiculados
naquele contexto. Todavia, visto que aquela seria uma ambiência propícia para o levantamento
e veiculação de informações sobre a temática, podemos apontar um indício de silenciamento
da pauta na cobertura do portal.
Quanto às fontes das entrevistas, a cobertura das copas analisadas (Feminina e
América) concentrou a maioria de suas fontes nos(as) atletas (59,23% e 45,01%,
respectivamente), conforme revela o Gráfico 5. Os jornalistas/comentaristas são o número
com maior divergência entre as copas. Enquanto na Copa América, a categoria representa
15,10% dos entrevistados, na Copa do Mundo o total é de apenas 2,3%.

Gráfico 5. Fonte das entrevistas das notícias da cobertura jornalística do Globoesporte.com.
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Com relação ao sexo das fontes das notícias, conforme o Gráfico 6 a seguir, vemos
que a presença das mulheres como entrevistadas na Copa América é praticamente inexistente.
Por outro lado, observamos que os homens ainda ocuparam cerca de 20% do espaço das
entrevistas veiculadas na cobertura da Copa Feminina.
Gráfico 6. Sexo das fontes das entrevistas nas notícias da Copa América e da Copa do Mundo
Feminina.
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Percebe-se que não há abertura para a fala das mulheres sobre o futebol praticado por
eles. Todavia, vemos que a mídia em questão reproduz a ideia de que eles estão habilitados
para falar, comentar e analisar o futebol delas. Este dado configura, por sua vez, mais um
elemento distintivo de como a mídia contribui fortemente com o imaginário social de que os
autorizados a falar sobre futebol são majoritariamente os homens, seja o praticado por eles ou
jogado por elas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos indícios de que o investimento midiático do Grupo Globo no futebol das
mulheres, comprando os direitos de transmissão para Copa do Mundo de futebol feminino,
não significou aumento do espaço jornalístico em seu portal de notícias. Neste ínterim,
observamos que mesmo a Copa Feminina sendo um espaço propício para a circulação de
informações sobre as questões de gênero e a luta das mulheres no esporte, esta foi uma
dimensão do esporte secundarizada pela cobertura do portal.
Chamamos atenção, por fim, ao risco de o time de mulheres da seleção brasileira se
transformar em uma relevante peça de entretenimento para a indústria midiática brasileira.
Contudo, dessa forma elas podem acabar não sendo compreendidas como fenômeno de
interesse público, que carece, portanto, de atenção e espaço jornalístico para a veiculação e
circulação de informação.

THE NEWSPAPER COVERAGE OF THE 2019 CUPS ON
GLOBESPORTE.COM
ABSTRACT
The present study aimed to analyze the news coverage of the Globo group on the Brazilian
teams in the women's soccer World Cup and the Men's Soccer America Cup, both held in 2019,
in concurrent periods. We developed a media product analysis study, with a quali-quantitative
approach to data. We used the framing theory as an analytical tool for the news, subsidized by
the analytical model of the 5 E's of sport. The media analysis carried out on the news constructs
goes through points such as the broadcast date, authorship, sex of the authors, source of the
news interview and the sex of these sources. The results reinforce the idea that the scenario is
biased towards dedicating more journalistic space to men's football.
KEYWORDS: Women's soccer; Media framework; Women's Soccer World Cup.

LA COBERTURA PERIÓDICA DE LAS COPAS DE 2019 EN
GLOBOESPORTE.COM
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la cobertura informativa del grupo Globo sobre
las selecciones brasileñas en el Mundial de fútbol femenino y la Copa América de fútbol
masculina, ambas realizadas en 2019, en periodos concurrentes. Desarrollamos un estudio de
análisis de productos mediáticos, con un enfoque cuantitativo y cualitativo de los datos. Como
herramienta analítica de las noticias, utilizamos la teoría del encuadre, subvencionada por el
modelo analítico de las 5 E´s del deporte. El análisis mediático realizado sobre los constructos
informativos pasa por puntos como la fecha de emisión, la autoría, el sexo de los autores y
autoras, la fuente de la entrevista informativa y el sexo de estas fuentes. Los resultados
refuerzan la idea de que el escenario está sesgado a dedicar más espacio periodístico al fútbol
masculino.
PALABRAS CLAVES: Fútbol de mujeres; Encuadre de medios; Copa Mundial de Fútbol
Femenino.
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RESUMO
O presente trabalho buscou identificar os elementos da indústria cultural presentes no
quadro Dança dos Famosos e apresentar a forma que ele participa do processo da
pseudoformação. Foi realizada uma análise geral do quadro, seguida da observação
sistemática de algumas de suas edições. Para a análise dos dados foi utilizado o método
empírico sociológico de produtos intelectuais. O embasamento teórico foi oriundo de estudos
da Teoria Crítica frankfurtiana. As análises e reflexões sobre o quadro mostraram que na
sociedade administrada, a dança aparece de forma estandardizada.
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Indústria Cultural; Dança dos Famosos; Pseudoformação.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a pesquisa de mestrado e partiu do pressuposto de que a
dança possui grande potencial formativo, no entanto, na sociedade administrada 2 , sua
cooptação pela indústria da cultura contribui para a instauração do processo da
pseudoformação. Nesse processo, a dança enquanto elemento cultural passa a ser produzida
de forma padronizada, subtraindo sua essência como arte e a inserindo no rol dos produtos
culturais. A dança enquanto mercadoria cultural é introduzida nas massas de forma invasiva.
Ao invés de o indivíduo adentrar o universo da dança, é ela que embrenha o indivíduo e
dificulta o desenvolvimento da sua autonomia e emancipação, intensificando o processo de
coisificação que danifica a consciência.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 O termo sociedade administrada ou mundo administrado foi utilizado por Adorno e Horkheimer para
se referir à sociedade cujas relações são controladas, planejadas e caracterizada pelo princípio da
inautenticidade, falta de oposição, dificultando o pensamento crítico (MATOS, 1993).
1

Com a consciência danificada, o processo de formação do indivíduo passa a ser o da
pseudoformação, sendo uma característica fundamental a heteronomia3. Ele acredita ser um
indivíduo culto, no entanto, ele se torna o apêndice da produção, ou seja, o sujeito coisificado.
Sabendo que a produção em massa das obras de arte foi possível devido ao desenvolvimento
tecnológico, a dança aparece na sociedade hodierna sendo difundida pelos diversos aparelhos
de comunicação utilizados pela indústria cultural, principalmente pela TV, computadores e
smartphones. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi promover uma reflexão a partir da
dança produzida no quadro Dança dos Famosos do Programa Domingão do Faustão.
OBJETIVO
A pesquisa buscou identificar os elementos da indústria cultural presentes no quadro
Dança dos Famosos e refletir a forma que o quadro participa do processo da pseudoformação
dos indivíduos envolvidos.
METODOLOGIA
Após revisão de literatura, realizada em periódicos da CAPES, IBICT, SciELO,
BDTD, Google Acadêmico e em bibliotecas físicas da UFG e UEG, a pesquisa seguiu duas
etapas. Uma, oriunda de estudos filosóficos e crítico-sociais, a partir de leitura analítica e
fichamento das obras selecionadas sob o escopo da teoria crítica frankfurtiana. A segunda
etapa foi uma investigação empírica, realizada a partir da seleção de arquivos audiovisuais;
observações sistemáticas de vídeos das edições selecionadas e leitura das informações
coletadas em sites e blogs.
DISCUSSÃO E ANÁLISE
No quadro Dança dos Famosos, diversos aspectos foram considerados para as análises,
como: a dança, os artistas, o público e a configuração do quadro em si. Nesses elementos,
percebem-se diversas características da indústria cultural no esquema do quadro. Uma dessas
características diz respeito ao formato. O quadro é cópia do programa britânico Strictly Come
3 Heteronomia é o oposto à autonomia. Segundo Abbagnano (2007), autonomia é o termo introduzido
por Kant para designar a independência da vontade em relação a outrem e sua capacidade de
determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a da razão, enquanto que na heteronomia a
vontade é determinada por outrem.

Dance, sucesso na Europa e exportado para diversos países do mundo. A produção cultural é
administrada por especialistas e todo produto, antes de ser difundido, passa pela "inspeção" da
indústria cultural. Esses produtos seguem padrões que devem ser reproduzidas.
Outro ponto de análise é sobre o dia de exibição. Ele vai ao ar aos domingos, dia em
que a maioria dos brasileiros se encontra livre do trabalho. Segundo Adorno (1995), a
intensificação do trabalho em mercadoria, implica um conflito entre o tempo livre e o tempo
do trabalho. Isso porque o tempo livre serve para restaurar as forças de trabalho e, portanto,
não deve exigir esforços do trabalhador.
Em relação à dança, uma análise do seu processo histórico mostra o quanto ela
(sobre)vive às constantes tensões que envolvem o seu processo de produção e experienciação.
Essas tensões dizem respeito desde a produção do conteúdo, à forma que ele deve ser dito. É
importante tomar conhecimento de que a dança enquanto arte não deve fazer da técnica o seu
fim.
A partir do momento que a indústria cultural apropria-se dessa arte, promove a fusão
da cultura com o entretenimento. O entretenimento, segundo Adorno e Horkheimer (1985),
não é apenas a antítese da arte, mas o extremo que a toca. A arte produzida para o
entretenimento nega a exigência de sua compreensão pelos indivíduos, pois seu objetivo é
exatamente o oposto; um estado de relaxamento, de diversão. Este estado de relaxamento
voltado para a diversão faz com que a obra de arte perca seu real sentido e significado,
resultando em sua banalização. E, como advertem Adorno e Horkheimer (1985), essa
banalização não a democratiza, pois a apropriação dos produtos culturais não é suficiente para
se alcançar a experiência estética.
Na Dança dos Famosos, conforme Ferrão (2020), a performance passa pelo crivo dos
diretores e coreógrafos do programa antes de ir ao ar. Percebe-se que nem o artista e nem o
profissional possuem autonomia no processo de produção da dança. Primeiro, o próprio tipo
de dança dificulta a mudança da forma. Segundo, porque diretores e produtores determinam o
quê, de fato, será exibido. Esse fato é semelhante ao que Benjamin (2017) descreve no
processo de produção das imagens de cinema. Segundo ele, as imagens são performances dos
artistas, que a todo momento é interferida pelos produtores, diretores e operadores de câmera.
No texto Sobre Música Popular, Adorno e Simpson (1994) falam sobre a
estandardização da música e as reflexões podem ser adaptadas à dança. Portanto, chamaremos

aqui de dança estandardizada as danças padronizadas que circulam pela mídia,
especificamente a dança dos famosos, que segue esse padrão.
Os autores chamam a atenção para o contexto histórico do objeto, e apontam que a
música popular não surgiu nos E.U.A, no entanto, naquele momento ela se destacava naquela
sociedade. Da mesma forma, a dança estandardizada não surge com o quadro Dança dos
Famosos, contudo, nele, ela prossegue e intensifica o processo de padronização no contexto
atual.
De início, Adorno e Simpson (1994) falam que a diferença entre a música séria e a
música popular não pode ser adequadamente expressa em termos de complexidade ou
simplicidade. Da mesma forma, a dança estandardizada não se difere da dança autêntica
devido a movimentos complexos ou simples, mas sim a partir de uma série de características
inerentes à sua própria natureza. Padronização e não padronização são os termos que os
autores utilizam para estabelecer a diferença entre a música popular e a música séria.
Adotamos estes mesmos critérios para distinguir a dança estandardizada e a dança
arte/autêntica.
A audição da música popular é manipulada não só por aqueles que a promovem,
mas, de certo modo, também pela natureza inerente dessa própria música, num
sistema de mecanismos de respostas totalmente antagônico ao ideal de
individualidade numa sociedade livre, liberal (ADORNO; SIMPSON, 1994, p.
120).

Essa reflexão dos autores cabe mediações com a dança: os movimentos da dança
estandardizada são manipulados não só por aqueles que a promovem, mas, de certo modo,
também pela natureza inerente à própria dança, num sistema de mecanismos de respostas
antagônicas ao ideal de individualidade numa sociedade livre.
Algumas críticas foram realizadas por professores de dança de salão. O fato de os
alunos chegarem às escolas de dança achando que é possível aprender a dançar em uma
semana é um tipo de comportamento provocado pelo quadro (VIEIRA, 2018). De acordo com
o professor, é ilusão acreditar ser possível aprender a dançar em uma semana. Ele diz que os
casais aprendem apenas uma pequena sequência de passos que são executados com perfeição,
devido à repetição.

Assim, o quadro passa a falsa ideia de que os indivíduos podem aprender a dançar
perfeitamente bem em apenas uma semana. Esse é o modelo de pensamento e comportamento
induzido pela indústria cultural: da negação do esforço; da aprendizagem superficial de
conteúdos; da aprendizagem do estilo da moda.
Quanto ao público, a ideia de inserir artistas em reality shows foi bem sucedida, pois
além do lucro que é a principal leitmotiv do sistema capitalista, há um processo de integração
dos indivíduos ao sistema. Essa integração tem a ver com a identificação com o ídolo. Dessa
forma, os indivíduos que se identificam com algum artista vão se unindo e formando as
coletividades. A isso, Adorno (1995) chama atenção, pois segundo o autor, as pessoas que se
apegam cegamente em coletividades podem desenvolver certo fanatismo, implicando
anulação do próprio indivíduo.
No quadro, os artistas passam a ser vistos como exemplos de perfeição e, portanto, de
serem seguidos, imitados, levando, segundo o autor, a um processo de pseudoindividuação.
Nele, “a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros canais e instâncias mediadoras de um
modo tal que tudo absorvem, aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se
desviou de si mesma em sua consciência” (MAAR, 2009, p. 29). Esse processo operado pela
indústria cultural desdobra no que Adorno (2010) denominou de pseudoformação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a ocultação do processo de dominação é o primeiro controle exercido
pela indústria cultural. Ela oferece ao indivíduo o que ele deseja, mas da forma que ela
produz. Ao facilitar o acesso das massas aos produtos que ela produz, ela inculca a ideia da
democratização dos bens culturais. Assim, ela faz com que o indivíduo se sinta integrado e
conformado com o modelo de sociedade.
No Dança dos Famosos, a dança é produzida para o entretenimento e o relaxamento
das massas. A forma estandardizada, ou seja, padronizada da dança, impossibilita a relação
entre o reconhecimento e o novo, pois o reconhecer torna-se um fim e não um meio.
Os artistas, a plateia e o público telespectador se apropriam de forma superficial deste
conteúdo, pois o exercício do pensamento e reflexão para a sua compreensão é negado. Dessa
forma, fica evidente que: os profissionais da dança são controlados pelos diretores do
Programa; os artistas atuam como reprodutores dos profissionais e o público como imitadores
dos artistas.

THE STANDARDIZATION OF DANCE IN THE DANCE OF THE
FAMOUS: PATHS TO HALF EDUCATION
ABSTRACT
The current work sought to identify the elements concerning the cultural industry which are
present in the TV show Dance of the Famous and it shows the way in which it participates in
the half education process. A general analysis of the table was carried out, followed by the
systematic observation of some of its seasons. For data analysis, the empirical sociological
method of intellectual products was used. The theoretical basis came from studies about
Frankfurt Critical Theory. The analyzes and reflections on the TV show depicted that in
administered society dance appears in a standardized way.
KEYWORDS: Dance; Cultural Industry; Dance of the Famous; Half Education

LA ESTANDARIZACIÓN DE LA DANZA EN LA DANZA DE LOS
FAMOSOS: CAMINOS HACIA LA PSEUDOFORMACIÓN
RESUMEN
El presente trabajo buscó identificar los elementos de la industria cultural presentes en el
cuadro Dança dos Famousos y presentar la forma en que participa en el proceso de pseudoformación. Se realizó un análisis general de la tabla, seguido de la observación sistemática
de algunas de sus ediciones. Para el análisis de datos se utilizó el método sociológico
empírico de productos intelectuales. La base teórica provino de estudios de la Teoría Crítica
de Frankfurt. El análisis y las reflexiones sobre la imagen mostraron que en la sociedad
administrada, la danza aparece de forma estandarizada.
PALABRAS CLAVES: Danza; Industria cultural; Danza famosa; Pseudoformación.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar a cobertura do jornal Folha de São Paulo durante os
Jogos Rio/2016 quanto às demandas turísticas. Configura-se uma pesquisa
descritiva/quantitativa/qualitativa. A partir da análise de conteúdo de Bardin (2016) obtevese quatro categorias (Espaço urbano; Cultura; Projetos culturais e Infraestrutura turística) e
verificou-se um discurso heterogêneo que evidenciava em diversos aspectos a capacidade
brasileira de receber e acolher os visitantes deste megaevento.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Olímpicos; Megaevento esportivo; Rio 2016.
INTRODUÇÃO
Os megaeventos esportivos pelo seu caráter espetacular e internacional, como é o caso
dos Jogos Olímpicos, em função do alcance e simultaneidade de sua transmissão por diversos
meios de comunicação, maximizam sua importância e justificam o interesse dos diversos
agentes em sua realização.
Por abranger uma dimensão multifacetada (econômica, política e cultural-ideológica)
o país-sede vive diferentes níveis de complexidade social revelando as potencialidades e/ou
debilidades dos locais. Paiva (2015) menciona que a mídia pode revelar as fragilidades do
lugar (violência, baixos níveis de hospitalidade, sujeira) e dos agentes promotores, como
governantes ou instituições públicas ou privadas (corrupção), investindo, de modo geral,
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contra a imagem da cidade que estão diretamente relacionados com reflexos significativos na
produção e consumo do espaço urbano.
Assim, este estudo tem como objetivo analisar a cobertura do jornal Folha de São
Paulo dos Jogos Rio/2016 sob a ótica das demandas turísticas.
MÉTODO
Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva/quantitativa/qualitativa, tendo como
corpus o Jornal Folha de São Paulo referente às edições de 5 de julho a 22 de setembro de
2016 (período pré, durante e pós megaevento). Os fragmentos de registros foram títulos,
subtítulos, textos, imagens, editoriais, entre outros, analisando toda inferência relacionada aos
Jogos, ao todo foram catalogadas 830 inferências. Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin
(2016) e a partir da codificação do material estabeleceu-se as seguintes categorias: Espaço
urbano; Cultura; Projetos culturais e Infraestrutura turística. Em seguida, foi utilizado o
método qualitativo, que segundo Dijk (1990), possibilita a execução da análise textual e
visual suprindo as estruturas do discurso em diversos níveis de descrição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gráfico em seguida representa o total das inferências extraídas do Jornal Folha de
São Paulo (830) no período do recorte. Seguindo a lógica da construção da notícia, apresentase em ordem crescente as categorias: Espaço Urbano, configura-se com 17,3% (144
inferências), posteriormente 23,6% Projetos Culturais (196 inferências), 25,7% Cultura (213
inferências) e, por fim, Infraestrutura turística com 33,4% do total (277 inferências).

Gráfico 1 – Total de inferências

Fonte: [elaborado pelos autores]

Para explorar descritivamente os dados expostos apresenta-se, a seguir, o conteúdo das
inferências de cada categoria. Como por exemplo, na de Espaço Urbano as notícias
centraram-se em obras atrasadas, deterioradas ou com indícios de desvio de dinheiro
discutindo a respeito das reformas realizadas para atender os atletas, pois várias delas estavam
com atrasos. Para Mezzaroba e Pires (2011), às obras muitas vezes acabam ficando pela
metade pela falta de organização e desvio de dinheiro público.
Na página B1 do dia 25 de julho, a Folha anunciou como foi a abertura da Vila dos
Atletas e a chegada das primeiras delegações no dia anterior. O jornal relata diversas
reclamações - três delegações tiveram de contratar pessoalmente equipes para finalizar as
obras, o que incluiu reparos no encanamento, vazamento de gás e fiação elétrica exposta. Na
mesma página, outra notícia expõe uma discussão entre o prefeito do Rio de Janeiro e a chefe
de delegação australiana, Kitty Chiller. Ele estereotipa e ironiza dizendo que estava quase
colocando um canguru na frente do prédio para eles se sentirem em casa e ela afirma não
precisar de cangurus, apenas das hospedagens finalizadas - sua delegação hospedou-se em
hotéis nas proximidades. O fechamento deste episódio para o jornal é retratado no dia 28 de
julho, quando a Folha apresenta duas fotografias: uma do prefeito entregando o mascote das
Olimpíadas, Vinícius, juntamente com as chaves da Vila dos Atletas a Kitty Chiller e a outra

dele recebendo um boneco canguru boxeador, com o título “Eduardo Paes pede desculpas e
ganha canguru de australianos”.
Na categoria Projetos culturais as notícias retratam, sobretudo, eventos culturais que
ocorreram durante os Jogos, mostrando programações e shows. O foco principal se deu em
três eventos: a passagem da Tocha Olímpica e as cerimônias de abertura e encerramento dos
Jogos Olímpicos. A Folha acompanhou a passagem da Tocha Olímpica conforme se
deslocava ao Rio em diferentes dias e trouxe algumas interrupções e proibições de
continuidade devido a protestos, segundo a página B2 do dia 28 de julho.
A No dia 1º de agosto as páginas B4 e B5 trazem vários fatos sobre os ensaios da
abertura, comparando o que haverá dentro do palco e o que pode ser percebido do lado de fora
da arena. Já em 5 de agosto nas páginas B2 e B3 o jornal comenta sobre o baixo orçamento
destinado ao momento e mais alguns detalhes sobre como ocorreu o evento. Segundo
Bruggemann et al (2011), percebe-se que a Folha caracteriza‐se por seguir tendo uma
abordagem de informação que pauta eminentemente questões econômicas e políticas.
Na categoria Cultura, estão entre os principais destaques a série de conteúdo do
caderno de turismo do dia 28 de julho, nas páginas de ND6 a ND9, acerca de diversos
aspectos culturais brasileiros a serem valorizados, como por exemplo, a gastronomia e
questões musicais. Para Giambiagi (2015) o Rio deveria seduzir o turista, construir um espaço
capaz de permitir um encontro com pessoas dos mais diversos espaços do mundo, definindose como um ponto com traços próprios. Evidenciar esses pontos seria o mais lógico a se fazer.
Contudo, a Folha também apontou a cultura de vaias ao presidente interino, que mais
tarde teria se popularizado como “Fora Temer!”. Durante o período de análise foram
computadas cinco notícias que traziam alusão a vaias ou possíveis vaias a Michel Temer,
totalizando 18 inferências. Foi possível perceber a preocupação do jornal com as decisões que
o político tomava para evitar tais acontecimentos.
Quanto ao encerramento, no dia 18 de agosto, a Folha apresenta um breve resumo do
que se esperar do evento, relatando sobre tributo a festas regionais e alguns detalhes técnicos.
A festa entra novamente na agenda midiática no dia 22 de agosto, nas páginas B2 e B3 com
várias imagens e mensagens dicotômicas - a primeira destaca a fala do presidente do COI
reconhecendo o resultado dos Jogos Olímpicos e a segunda afirma que a cerimônia se tratou
de um momento anticlimático e frustrante.

Por fim, na categoria Infraestrutura turística esteve a maior diversidade de inferências
oriundas da grande quantidade de imagens e gráficos que a Folha dedicou para retratar as
notícias. Isso se deve provavelmente pela vontade do jornal em chamar a atenção do leitor
com cifras exorbitantes referentes aos investimentos e do sistema de segurança do
megaevento.
Um dos grandes temores da Olimpíada era o de haver um ataque terrorista ou eventos
que manchasse a “hospitalidade brasileira”, como assaltos e tiroteios. Esses temores foram
reforçados pela Folha ao dedicar grande parte de sua agenda ao assunto, a maior parte deles
ocorreu no período que antecede o evento. Além disso, os aeroportos foram os pontos que
receberam mais espaço no Jornal, o que indica uma preocupação maior com o mal vindo do
exterior ou reforçar a necessidade de investimentos referente a insegurança no país.
Um exemplo é a notícia da página B4 de 21 de julho apresentada na figura a seguir,
quando a equipe da Folha realizou dois voos em direção ao Rio de Janeiro, com o intuito de
averiguar a segurança nos aeroportos. Nela, encontram-se dois relatos de jornalistas que
mencionam a agilidade e rapidez no percurso, contudo, destaca-se sobretudo por um deles não
ter sido barrado pelo raio-X ou ser abordado por seguranças possuindo um estilete dentro do
avião em movimento.
Estudos realizados pelo Ministério do Turismo juntamente com a Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas - FIPE (2016) durante os Jogos, apontam que entre os pontos
considerados negativos pelos entrevistados estavam problemas com a mobilidade
urbana/trânsito, a falta de segurança e a falta de organização do evento. Já entre os principais
temas de reportagens internacionais publicadas sobre o Brasil, política e violência foram os
aspectos negativos mais abordados.

Figura 1 - Caderno Cotidiano da Folha de S. Paulo no dia 21 de julho de 2016 (B4)

Fonte: [Jornal Folha de S. Paulo - http://acervo.folha.com.br]

A terceira imagem da figura anterior apresenta um caderno com algumas rasuras, mas
que facilmente é possível ler o conteúdo das anotações, as quais foram feitas em um local
restrito ao acesso. O jornalista foi abordado e teve de apagar as fotografias que fez, mas pode

permanecer com o caderno de anotações do modo como a imagem ilustra. Possivelmente, a
mensagem passada pela Folha foi de que as consequências para tal ato não foram tão graves,
uma vez que as anotações ainda poderiam ser lidas, a punição não parecia tão séria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Referente ao objetivo do trabalho foi possível verificar uma diversidade de assuntos
priorizados pelo Jornal em determinados períodos. No período pré-evento abordou-se
questões como: as construções e reformas dos complexos esportivos; investimentos em
segurança, sobretudo dos aeroportos; divisão entre a agenda cultural programada e os espaços
utilizados para deslocamento e hospedagem de turistas; a recepção dos atletas e a cerimônia
de abertura.
Durante os Jogos as categorias Infraestrutura Turística e Cultura receberam mais
atenção, focando no funcionamento das estruturas criadas e nos aspectos culturais
contrastantes advindos dos encontros do megaevento, respectivamente. Já no período pós o
fluxo de notícias foi atenuado, concentrando-se na cerimônia de encerramento e nos legados
tangíveis e intangíveis.
Entre as categorias pode-se perceber um conteúdo próximo e complementar. Isto é,
enquanto o Espaço Urbano falava sobre construções gerais da cidade-sede, a categoria
Infraestrutura Turística abrangeu as construções diretamente ligadas a estadia e deslocamento
de turistas. As outras categorias demonstraram um cuidado na forma como o Brasil recebeu
os atletas e turistas, como garantiu sua segurança e quais atrações ofereceu. Estes são pontos
que corroboram com a visão internacional de país acolhedor e festivo.
Desse modo, a cobertura da Folha centrou-se em apresentar a capacidade brasileira em
administrar um megaevento em seus diversos aspectos, evidenciados pela pluralidade de
conteúdos abordados. Provavelmente as pressões por bons resultados na gerência de um
megaevento induziram o agente noticioso a adotar tal posicionamento, enfatizando as
capacidades e reforçando estereótipos.

THE TOURIST DEMANDS OF THE RIO 2016 OLYMPIC GAMES
FROM THE PERSPECTIVE OF THE FOLHA DE SÃO PAULO
NEWSPAPER
ABSTRACT
This study aims to analyze the Folha de São Paulo coverage during the Jogos Rio/2016
regarding meeting the tourist demands of this event. A descriptive/quantitative/qualitative
research is set up. Based on Bardin's content analysis (2016), four categories were obtained
(Urban space; Culture; Cultural projects, and Tourism infrastructure) and there was a
heterogeneous discourse that evidenced in several aspects the Brazilian capacity to receive
and welcome visitors to this mega event.
KEYWORDS: Olympic Games; Sports mega event; Rio 2016.

LAS DEMANDAS TURÍSTICAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS RÍO
2016 BAJO LA PERSPECTIVA DEL PERIÓDICO FOLHA DE SÃO
PAULO
RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar la cobertura del diario F. de São Paulo nos Juegos
Río/2016
sobre
las
demandas
turísticas.
És
una
investigación
descriptiva/cuantitativa/cualitativa. Con base en el análisis de contenido de Bardin (2016), se
obtuvieron cuatro categorías(Espacio urbano;Cultura;Proyectos culturales e Infraestructura
turística) y se verificó un discurso heterogéneo que evidenciaba en varios aspectos la
capacidad brasileña para recibir y acoger los visitantes de este megaevento.
PALABRAS CLAVE: Juegos Olímpicos; Megaevento deportivo; Río 2016.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.
BRUGGEMANN, A. L., et al. Folha de São Paulo: Um jornal a serviço (da Copa) do Brasil.
In: Pires G de L, organizador. O Brasil na Copa, a Copa no Brasil: registros de
agendamento para 2014 na cobertura midiática da Copa da África do Sul. Florianópolis: Tribo
da Ilha; 2011.
DIJK, T. A. V. La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de la
información. Barcelona: Paidós Comunicación, 1990.

FOLHA DE S. PAULO. Imagem do jornal da Folha de São Paulo, edição nº 31.886, ano
96, São Paulo, ago. 2016. Disponível em: http://acervo.folha.com.br/fsp. Acesso em: 10 dez.
2020.
GIAMBIAGI, F. Depois dos Jogos: Pensando no Rio para o Pós 2016. São Paulo: Elsevier,
2015.
PAIVA, R. A. Eventos e megaeventos: ócio e negócio no turismo. Revista Brasileira de
Pesquisa em Turismo. São Paulo, 9(3), pp. 479-499, set./dez. 2015.
MEZZAROBA, C.; PIRES, G. de L. Os Jogos Pan-Americanos Rio/2007 e o Agendamento
Midiático-Esportivo: Um estudo de recepção com escolares. Revista Brasileira de Ciência e
Esporte, Brasília, v. 33, n. 2, p. 337-355, abr./jun. 2011.
MINISTÉRIO DO TURISMO; FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS
ECONÔMICAS – FIPE. Olimpíadas - RIO 2016. Ministério do Turismo: Brasília, 2016
Disponível em: < http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-5403/olimp%C3%ADada-rio-2016.html>. Acesso em: janeiro de 2021.

BNCC DO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES A CERCA DA MÍDIA E
TECNOLOGIA1
Nathalia Dória Oliveira,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Allyson Carvalho de Araújo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO
O objetivo foi analisar a temática da mídia e tecnologia apresentada na Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio. A partir da pesquisa exploratória documental
qualitativa da BNCC, fizemos o tratamento dos dados no software IRAMUTEQ sob o método
de classificação hierárquica descendente e análise de conteúdo. Assim, observamos que as
classes/categorias dialogam de forma próxima com tecnologia e mídia no universo juvenil,
contudo os conceitos e objetivos são escassos e confusos no documento.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Tecnologia; Currículo.
INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea se constitui de arranjos sociais e formas de viver cada vez
mais atreladas ao mundo das tecnologias e mídias. Com a virada com século XXI os debates
em torno das mudanças sociais, políticas, econômicas, educacionais, ambientais ocasionadas
pelo mundo digital ganham força e espaço acadêmico/escolar.
Dentre as disputas em torno da escola, temos o seu currículo que aponta e direciona os
gestores, professores e alunos para a escolha de determinado conhecimento histórico
acumulado pela sociedade. De acordo com Silva (2019) que o currículo é relação de poder e
sua construção é social que mobilizam interesses políticos e econômicos com diversos
campos de disputas entre eles: tecnologia, mídia, gênero, religião, cultura, etc.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) esteve/está nesse campo de disputa visto
que será implantado na mudança do Ensino Médio. O Novo Ensino Médio assim nomeado
essa mudança foi acompanhado de diversas críticas e embates da sua legalização e
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implantação (BELTRÃO; TAFFAREL; TEIXEIRA, 2020), contudo não iremos adentrar
nesses debates.
Assim, a partir de 2022 todas as escolas, sejam da rede pública ou privada, serão
convidadas à que arquitetar seus currículos e estruturas de acordo com a figura a seguir.
Figura 1 – Estrutura do Novo Ensino Médio

Fonte: Os autores com base na BNCC (2018)

O desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC tem suporte na
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e se
orienta para cumprir a Agenda 2030 da ONU na qual possui 17 objetivos, com a Educação o
objetivo 4 (BRASIL, 2018).
Diante disso, nos questionamos como os currículos estão se organizando diante das
mudanças desse século? Assim, o objetivo desse texto foi analisar a temática da mídia e
tecnologia apresentada na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo documental com abordagem qualitativa
da Base Nacional Comum Curricular na etapa do Ensino Médio, homologado em 2018.
Fizemos o tratamento dos dados com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de
R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), um programa

gratuito que permite diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre
tabelas de indivíduos por palavras (CAMARGO; JUSTO, 2013).
Com esse software fizemos a análise textual lexicográfica no documento, para isso
construímos o corpus com a parte introdutória e a área de Linguagens (Português, Artes,
Educação Física e Língua Inglesa). No corpus repartimos o documento por segmento de texto
pelos tópicos e subtopicos (n=21) e definimos as expressões “tecnologias_digitais”,
“cultura_digital” e “cultura_juvenis”, bem como as siglas CCM (cultura corporal de
movimento) e LT (Linguagens e suas tecnologias) para o objetivo da pesquisa. Assim,
utilizamos o método de classificação hierárquica descendente (CHD) em que
classifica os segmentos de texto em função dos seus respectivos
vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência das
formas reduzidas (palavras já lematizadas).[...] A interface possibilita que se
recuperem, no corpus original, os segmentos de texto associados a cada
classe, momento em que se obtém o contexto das palavras estatisticamente
significativas, possibilitando uma análise mais qualitativa dos dados
(CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 516).

Após o tratamento dos dados em que os resultados reprodutíveis e estatisticamente
significantes (STC > 75%) com 426 segmentos de textos (ST), obtivemos cinco categorias
com conteúdo semântico semelhante em que nomeamos de acordo com a Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2011): Classe 1 – Sistema institucional, com 75 ST (17,61%); Classe 2
– Organização de ensino, com 60 ST (14,1%); Classe 3 – Linguagens e possibilidades, com
96 ST (22,54%); Classe 4 – Vida do sujeito, com 122 ST (28,64%); Classe 5 – Código
linguístico, com 73 ST (17,14%).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O resultado do método CHD apresentou classes que se aproximam e se afastam
dependendo da força de suas interações, bem como mostra a incidência das palavras em
ordem decrescente em cada classe, como demonstrado na figura abaixo.

Figura 2 – Filograma de Classificação Hierarquica Descendente da Introdução e área de Linguagem da
BNCC Ensino Médio

Fonte: Imagem gerada pelo IRAMUTEQ

O vocabulário típico da classe 1 permitiu a categoria do “Sistema institucional”, ou
seja, essa classe engloba as decições e necessidades da instituição escolar nas diferentes
esferas. A tecnologia tem incidência baixa nessa classe e dialoga como um importante
instrumento de mudança do século XXI.
[...] mostra-se imprescindível considerar a dinâmica social contemporânea,
marcada pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento
tecnológico. Trata-se de reconhecer que as transformações nos contextos
nacional e internacional atingem diretamente as populações jovens e,
portanto, o que se demanda de sua formação para o enfrentamento dos novos
desafios sociais, econômicos e ambientais, acelerados pelas mudanças
tecnológicas do mundo contemporâneo (BRASIL, 2018, p. 462)

Assim como afirma Gómez (2015) vivemos uma era globalizada da comunicação e
informação cada vez mais digital em que a tecnologia nos modificou e nnós modificamos a
tecnologia, perpassando novas e mais diversas relações educacionais de acordo com essa
demanda.

Contudo, a BNCC coloca a perspectiva de “avanço tecnológico”, o que é necessário
ter cautela e cuidado, pois é preciso que “[...] a pesquisa e o debate abordem o uso de
tecnologia na educação como problemático. [...] não significa assumir que a tecnologia é o
problema, mas, sim, reconhecer a necessidade de interrogar seriamente o uso da tecnologia da
educação” (SELWYN, 2017, p. 88, tradução nossa).
Vinculado a classe 1, temos a classe 2 em que classificamos como “Organização de
ensino” no qual aponta as habilidades e competências gerais e especificas da área de
linguagem. Essa organização foi crítica dos estudiosos em que “adota-se uma lógica na qual
se fortalece o individualismo e a competição, sob o enfoque do desempenho individual e dos
interesses do capital” (BRANCO et al., 2019, p. 168).
Ainda nessa categoria, a cultura corporal de movimento (CCM) aparece na
conceitualização da Educação Física em que “é entendida como o conjunto de práticas
culturais em que os movimentos são os mediadores do conteúdo simbólico e significante de
diferentes grupos sociais”. (BRASIL, 2018, p. 475)
Na segunda ramificação, observamos a classe 3 em que aparece as “Linguagens e
possibilidades”, com as linguagens corporal, visual, verbal, sonoro, entre outros. Mas também
suas relações com as diferentes mídias, tendo destaque a competência específica 1 da área LT:
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção
e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas
diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da
realidade e para continuar aprendendo (BRASIL, 2018, p. 483)

Contudo, diversos conceitos e áreas se apresentam e confundem no documento, como
a competência infocomunicacional, Alfabetização Informacional (Alfin), alfabetização
midiática, e New Media Literacy. “Faltam na BNCC, no entanto, as referências teóricas que
sustentam os conceitos e abordagens adotadas. [...].Essa ausência de referência é delicada
porque, [...], um mesmo termo ou expressão pode ser conceituado de formas distintas e até
mesmo antagônicas” (SILVA; BORGES, 2020, p. 111)
Com isso, bem proxima a essa categoria temos a classe 4 que apresentou mais
incidências, classicamos como “Vida dos sujeitos” sendo evidênciado as culturas juvenis e
digitais e suas linguagens.

Do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem, ganham mais
destaque, no Ensino Médio, a cultura digital, as culturas juvenis, os novos
letramentos e os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações
e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos de
circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto (de
leitor/autor e produtor/consumidor). (BRASIL, 2018, p. 490)

Observamos que o protagonismo juvenil é evidenciado no documento. Os jovens
como sujeitos cidadão que é responsável por um conjunto de práticas e ações sociais, “[...]
que podem ocorrer no espaço escolar ou na comunidade: campanhas, movimentos, trabalhos
voluntários ou outras formas de mobilização” (RIBAS JUNIOR, 2004, p. 08). Mas fica o
questionamento: qual protagonismo a BNCC incentiva?
Na ultima classe 5 trata da categoria dos “Códigos linguisticos” como dado, fonte,
forma, entre outros que se relacionam com as outras categorias no tocante a
instrumentalização e técnica das mídias e tecnologias. Esses códigos são necessários para o
acesso e produção dos sujeitos em “um mundo onde qualquer pessoa pode aprender a se
tornar um criador de informação ou código que pode ajudar a transformar suas vidas e
sociedades” (SELWYN, 2011, p. 171, tradução nossa).
Por fim, essa classe possui mais evidência no componente da lingua portuguesa que é
obrigatória2 e possui os seguintes campos de atuação social: campo da vida pessoal, campo
artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e
campo de atuação na vida pública (BRASIL, 2018). Assim, os outros componentes como
Educação Física podem ser incluídas nos currículos elaborados pelos Estados como itinerário
formativo ou componente curricular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo de analisar a temática da mídia e tecnologia apresentada na Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio, foi alcançado. As discussões aqui apresentadas foram
recortes de uma análise mais profunda da dissertação que está sendo construída com a
temática. Como também, a ampliação da análise para o currículo estadual de Sergipe que
adentrará de forma mais detalhada o componente da Educação Física.

A área de Linguagens ocupa quantitativamente 17 páginas no documento no qual a língua portuguesa
está imersa, além disso ela possui um tópico especifico para suas competências e habilidades de 28
páginas.
2

No fim, o tema e o currículo são complexos e multifacetados em que é preciso
dialogarmos e atuarmos de forma mais incisiva nas políticas públicas e ações que envolvam
os jovens e a escola.

HIGH SCHOOL BNCC: REFLECTIONS ABOUT MEDIA AND
TECHNOLOGY
ABSTRACT
The objective was to analyze theme of media and technology presented in the Base National
Curriculum of High School. From the qualitative exploratory documentary research of
BNCC, we made the treatment data in the software IRAMUTEQ under the method of
descending hierarchical classification and content analysis. Thus, we observe that the
classes/categories dialog closely with technology and media in the youth universe, however
the concepts and objectives are scarce and confused in the document.
KEYWORDS: media; technology; curriculum.

BNCC EL ESCUELA SECUNDARIA: REFLEXIÓN SOBRE MEDIOS Y
TECNOLOGÍA
RESUMEN
El objetivo fue analizar tema de medios y tecnología presentado en Base Nacional Común
Currículo de escuela secundaria. A partir investigación documental exploratoria cualitativa
de BNCC, realizamos el tratamiento datos en software IRAMUTEQ bajo método clasificación
jerárquica descendente y análisis de contenido. Así, observamos que las clases/categorías
dialogan estrechamente con tecnología y medios en universo juvenil, sin embargo los
conceptos y objetivos son escasos y confusos en documento.
PALABRAS CLAVES: medios; tecnología; currículo.
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RESUMO
Neste estudo foi realizada uma revisão sistemática para analisar a interface Educação Física
(EF) e Cinema no CONBRACE/CONICE. Os resultados indicaram uma crescente na
produção, com presença de estudos em diferentes Grupos de Trabalho. A temática tem sido
abordada na EF escolar e na formação de docente. Concluiu-se que a produção acadêmica,
no evento, vem se mostrando promissora para reflexões sobre EF e cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Educação Física
INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF) tem sua origem há milhares de anos, sendo caracterizada na
prática corporal dos povos antigos em atos de caça, lutas e rituais religiosos (DOS SANTOS,
2006). Ao longo da história, passou por diversas mudanças e, hoje, se constitui como
elemento fundamental para a saúde dos cidadãos, estando presente até mesmo nos espaços
formais de ensino, com objetivos educacionais.
Em um contexto diferente, o cinema surge oficialmente no final do século XIX,
através do objetivo de reproduzir, em tela, imagens em movimentos. Assim como a EF, o
cinema passou por muitas mudanças que o tornou um dos meios de informação e
comunicação em massa mais popular do mundo (BALLERINI, 2020). Dada a sua

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
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importância, o Brasil tem a Lei n° 3.006, de 2014, que torna obrigatória a utilização de filmes
nacionais pelo menos duas horas por mês em sala de aula (BRASIL, 2014).
Nesse sentido, os dois campos apresentam percursos históricos que se entrecruzam em
diversos momentos. Um deles é quanto ao interesse pelo corpo humano. Vieira (2003)
argumenta que, desde o início, o cinema teve o corpo como protagonista. Já Melo (2004)
reflete sobre a história do cinema e do esporte no século XX e discute como eles se tornaram
fenômenos mundialmente populares. O autor lembra que a arquitetura dos estádios e da sala
de cinema são funcionalmente semelhantes, onde ambas direcionam os olhares ao corpo. O
corpo, nesse contexto, é controlado, modelado aos padrões de beleza impostos e vira um
personagem referência.
Coelho e Rocha (2021), partindo de um referencial multifacetado de corpo,
identificaram abordagens do corpo no cinema que dialogam com o fenômeno do culto ao
corpo; das relações de gênero; e do esporte; que podem ser utilizadas como dispositivos de
controle. Por consequência desses resultados, os autores sugerem que um olhar ingênuo sobre
os filmes pode gerar marcadores sociais e que esses precisam ser problematizados, seja na
escola, ou fora dela.
Refletir sobre a interface cinema e EF – em suas variadas dimensões – é uma demanda
urgente, visto que ambos estão presentes no cotidiano dos cidadãos e têm potencial de impor
marcadores sociais. Por isso, o presente estudo teve por objetivo analisar como essa interface
tem sido abordada na literatura. Para isso, optou-se por investigar a produção nos anais do
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (CONICE), organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
(CBCE).
METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática, de caráter quali-quantitativo, pois pretende-se
analisar os materiais tanto de forma qualitativa quanto quantitativa (DAL-FARRA;
FETTERS, 2017).
A busca foi feita nos anais das seis últimas edições do CONBRACE/CONICE,
disponibilizado no site do CBCE, com um recorte temporal de 10 anos. Para a busca foram

utilizados os descritores “Cinema” e “Filme” em todos os Grupos de Trabalho Temáticos
(GTT) disponíveis. Todos os materiais que apareceram na busca foram selecionados.
Para Megid Neto (1999), o termo descritor refere-se aos aspectos a serem observados
na classificação e descrição dos documentos e, ainda, na análise de suas tendências.
Apoiando-se em Dias (2015), foram utilizados como descritores gerais: ano, local do evento,
título do trabalho e GTT. Com o objetivo de aprofundar a análise, utilizou-se um segundo
grupo de descritores: o grupo específico, o qual segundo Teixeira (2008) identifica aspectos
particulares dos trabalhos explorados. Assim, foram utilizados: Cinema e Formação Docente;
Cinema e EF; Cinema e Educação; Cinema e EF escolar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no referencial metodológico estabelecido, foi possível identificar 23
produções nos últimos dez anos do evento (Quadro 1).

ANO/LOCAL
2009/Salvador

2011/Porto Alegre

2013/Brasília

2015/Vitória

Quadro 1 - Produções identificadas por ano e GTT.
TÍTULO DAS PRODUÇÕES
GTT
Escritores da liberdade: a escola
Escola
contemporânea na Linguagem
cinematográfica
Esporte e cinema: representações e
Comunicação e Mídia (CM)
reflexões
Cinemarx - o cine-debate como espaço
Escola
questionador e criador de novas
imagens para a educação física escolar
O cinema atual e sua aplicabilidade no
CM
contexto da Educação Física escolar
Imagem, Educação Física e Capoeira:
Corpo e Cultura
Contribuições do filme Besouro como
recurso didático-pedagógico e
investigativo
O PIBID educação física e o projeto
Escola
cinema em escolas estaduais
Um olhar sob o “Manto de Arlequim”:
Corpo e Cultura
Os significados corporais presentes no
filme “Substitutos” a partir da visão
sociológica de David Le Breton
Ciclo de cinema - “diversos olhares
Lazer e Sociedade
sobre o samba”
Boxe e cinema: impressões acerca da
representação de um esporte de
CM
combate na indústria cinematográfica
Educação e cinema através da
CM

2017/Goiás

2019/Natal

intercorporeidade
Cinema, ciência e Educação Física em
debate: uma experiência pedagógica
com o filme Offside
Driblando o destino com Jess e Jules:
uma análise do filme Bend It Like
Beckham
Educação física escolar & cinema:
experimentando novas formas de
ensinar Esporte no ensino médio
Ensinar-aprender cinema através das
incorporações
Luz, cámara… educación del cuerpo y
del carácter en los noticieros
cinematográficos de Max Glücksmann
en la década de 1910
Cineduc: corpo, cinema e educação
O que o cinema nos dá a ver sobre o
corpo e o desejo? Notas estesiológicas e
educativas
Educação Física, gênero e cinema na
formação docente
Cinema e Educação Física: o curta
metragem como recurso pedagógico
Cinema e Educação Física: uma
experiência com o basquete
IFRJ em ação: esporte e cinema nas
redes de ensino de Paracambi/RJ
Análise do filme “Aos teus olhos” sob a
perspectiva ética
Cuidados em saúde no filme “Tempo de
Despertar”
Fonte: Autores.

Gênero
Gênero
CM
CM
Memórias da Educação Física
e Esporte
Corpo e Cultura
Corpo e Cultura
Gênero
CM
CM
CM
CM
Atividade Física e Saúde

Ao analisar a produção de estudos por ano, foi possível identificar uma crescente no
número de materiais ao longo do recorte. A última edição, realizada em 2019, contou com
oito produções, representando um número quatro vezes maior do que a edição de 2009. Além
disso, apenas as edições de 2013 e 2017 apresentaram números inferiores às edições
anteriores. Essa crescente pode ser justificada pela urgência de refletir sobre a interface EF x
Cinema, visto que as produções fílmicas possuem grande potencial de criar imaginários
sociais, como o fenômeno do culto ao corpo, por exemplo (COELHO; ROCHA, 2021).
Já em relação à distribuição de produções por GTT, os resultados proporcionaram
algumas reflexões. Apesar de a maioria ter sido localizada no GTT CM (10), outros seis GTT
apresentaram resultados, com destaque para o denominado “Corpo e Cultura”, com quatro

produções. Esse dado evidencia que estão sendo feito esforços para refletir sobre o corpo no
cinema, como fizeram Coelho e Rocha (2021).
Na categoria de descritores específicos denominada Cinema e Formação de
professores foi possível identificar sete produções. Dentro dela, três produções tratavam da
utilização de filmes em projetos de extensão, uma no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), uma no Programa de Educação Tutorial (PET), uma em um
projeto de pesquisa e uma em um programa de mestrado. Segundo Dantas Junior et al.
(2019), a formação docente em EF é marcada historicamente pelo privilégio às dimensões
técnicas e procedimentais, em detrimento e sem diálogo com as dimensões históricas e
culturais. Nesse sentido, o cinema enquanto “[...] arte essencial à exposição, contradição,
tensão e reflexão da vida social em sua completude” (n.p.) pode superar o distanciamento
entre essas dimensões.
A categoria Cinema e Educação Física englobou três estudos que analisaram o
fenômeno do esporte em filmes; um que utilizou registros históricos do cinema para
identificar discursos estéticos e políticos sobre a educação do corpo; um que abordou a ética
do profissional de EF; e um que abordou aspectos da saúde, totalizando seis produções. A
relação entre o cinema e esporte é mais profunda e antiga do que parece. Considerados
fenômenos da modernidade, ambos possuem aproximação na necessidade de controlar os
corpos, seja através da sua espetacularização ou das representações sociais (MELO, 2004).
Com cinco estudos, a categoria Cinema e Educação tratou de estudos sobre a educação
e intercorporeidade (02), educação poética; do corpo e desejo enquanto fenômeno educativo;
e do corpo baseado na sociologia de Le Breton. Chaves e Nóbrega (2019) afirmam que o
cinema proporciona diferentes olhares para o corpo, resultando numa educação do sujeito e da
experiência corporal.
Por fim, na categoria Cinema e Educação Física escolar foram identificados quatro
estudos que buscavam investigar as possibilidades do uso de filmes, enquanto recurso
didático-pedagógico. Ao refletir sobre a inserção de filmes nas aulas de EF, Silva (2013)
salienta para potencialidades como inquietações, questionamentos e debates entre os alunos
para questões que extrapolam o espaço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a importância da interface EF e Cinema em diferentes espaços, o presente estudo
teve como objetivo identificar e analisar as produções relacionadas a esses campos no maior
evento científico de EF do Brasil. Como resultado, foi possível identificar uma crescente no
número de produções na última década, o que justifica a urgência de se discutir as
possibilidades e barreiras entre os campos. Além disso, o número de produções por GTT
evidencia que o tema vem sendo discutido em diferentes contextos.
Já as abordagens específicas de cada estudo expuseram interessantes resultados. A
interface vem sendo discutida no contexto da formação de professores, da EF em suas
dimensões esportivas, éticas, de saúde e no contexto escolar e da educação. Esses dados
indicam a possibilidade da utilização de filmes tanto nos espaços formais, quanto nos espaços
não formais de ensino.
Com isso, conclui-se que a produção acerca dos campos da EF e do cinema nos anais
do CONBRACE/CONICE nos últimos 10 anos revelam diversas possibilidades de
articulações e reflexões, que podem ser mais trabalhadas no campo científico. Portanto, outros
estudos precisam ser produzidos em diferentes bases de dados e, até, com um recorte temporal
maior nos anais do evento.

CINEMA AND PHYSICAL EDUCATION: TRENDS AND STANDARDS
IN THE CONBRACE/CONICE
ABSTRACT
In this study, a systematic review was carried out to analyze the Physical Education (PE) and
Cinema interface in CONBRACE/CONICE. The results indicated an increase in production,
with the presence of studies in different Work Groups. The theme has been addressed in
school PE and in teacher training. It was concluded that academic production, at the event,
has shown itself to be promising for reflections on PE and cinema.
KEYWORDS: Cinema; Physical Education

CINE Y EDUCACIÓN FÍSICA: TENDENCIAS Y ESTÁNDARES EN EL
CONBRACE/CONICE
RESUMEN
En este estudio se realizó una revisión sistemática para analizar la interfaz Educación Física
(EF) y Cine en CONBRACE/CONICE. Los resultados indicaron un incremento en la
producción, con presencia de estudios en diferentes Grupos de Trabajo. El tema se ha
abordado en la educación física escolar y en la formación del profesorado. Se concluyó que
la producción académica, en el evento, se ha mostrado prometedora para las reflexiones
sobre la EF y el cine.
PALABRAS CLAVES: Cine; Educación Física
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COMUNICAÇÃO E DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE PRELIMINAR
SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA1
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo de compreender como o campo acadêmico-científico
brasileiro tem se debruçado sobre o fenômeno da deficiência na sua relação com a
comunicação. Para o desenvolvimento do trabalho investigativo realizamos uma revisão
sistemática inspirada em procedimentos do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses tendo como recorte temporal os estudos dos últimos 30 anos (1990-2021).
Esta pesquisa permitiu identificar o processo histórico da produção sobre comunicação e
deficiência e acompanhar a multiplicidade de periódicos, a concentração regional das
principais pesquisadoras, os tipos de deficiência, áreas e temas de estudo.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; deficiência; revisão sistemática.

INTRODUÇÃO
A compreensão do fenômeno da deficiência tem passado por uma série de
transmutações nos últimos 60 anos. As múltiplas mediações e mutações da Comunicação
Social, em suas diversas formas de se expressar, possuem forte influência nos modos de ser,
estar, compreender, simbolizar e atribuir significado a ela. Desta forma, em consonância com
os Estudos Críticos da Deficiência e com o necessário olhar para a configuração deste fenômeno
no Sul Global, desenvolvemos a presente investigação com o objetivo de compreender como o
campo acadêmico-científico brasileiro tem se debruçado sobre o fenômeno da deficiência na
sua relação com a comunicação.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

METODOLOGIA
Realizamos uma revisão sistemática inspirada em procedimentos do Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Galvão et al., 2015).
O recorte temporal foi dos últimos 30 anos, portanto, de 1990 a 2021. Incluímos os artigos
publicados em acesso aberto, em português, inglês e espanhol. Coletamos nas bases: Web of
Science (WoS), Scopus, DOAJ, Dialnet, Lilacs, Scielo e o Portal de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).
Encerramos as buscas em 23 de março de 2021. Os descritores e booleanos foram:
“comunicação”

and

“deficiência”

or

“comunicación”

and

“discapacidad”

or

“communication” and “disability”. Depois, os achados foram filtrados pelo país/afiliação
“Brasil” e pelo tipo de literatura “Artigo”.
Inicialmente encontramos 4.753 documentos no total, sendo 141 - Scopus, 85 - WoS,
55 - DOAJ, 86 - Lilacs, 142 - Dialnet, 4031 - Scielo e 213 - Portal de Periódicos. Após a leitura
dos títulos restaram 1.176 textos e depois da exclusão dos repetidos alcançamos um total de
1.042 publicações. Na sequência, realizamos uma nova revisão de títulos que selecionou 756
manuscritos. Destes, 521 foram incluídos na revisão diretamente pelo título e os outros 235
necessitaram da leitura do resumo. Ao final, chegamos a um total de 588 artigos que
constituíram o estudo.
Para a análise organizamos os achados da pesquisa no Google Planilhas de modo a
identificarmos a incidência deles por ano de publicação, pelas revistas de circulação, pelas
autorias que as assinam e pela temática abordada por meio das palavras-chave.
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E DEFICIÊNCIA NO BRASIL
Conforme visualizamos no Gráfico 1, o primeiro artigo eleito como parte das
produções brasileiras data de 1994, intitulado como “Caracterização da saúde de crianças
atendidas em creches e prevenção dos distúrbios de comunicação”, de autoria de Bitar et al.
(1994), publicado na Revista de Saúde Pública.

Gráfico 1 - Linha do tempo e número de publicações por ano sobre Comunicação e Deficiência.

61
54

52
46 44
37

35 33

38

42

36
26

25

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2021

1998

2020

1997

2019

1996

4
2018

1995

11
2017

4

2016

4

2015

4

2014

7

2013

1

2012

0

2011

2

2010

1

2009

1

2008

0

2007

0

2006

1
1994

19

ANO

Fonte: produção dos autores.

Observamos no gráfico 1 o caráter incipiente da produção na década de 1990 com
cinco publicações (0,85%). Nos anos 2000, vemos um crescimento vertiginoso das
investigações sobre o tema, contando com 112 (19,05%). De 2010 a 2019, visualizamos um
aumento no número absoluto de estudos, com 425 pesquisas publicadas (72,28%). Neste
período, contudo, a média demonstra tendência a um processo de consolidação e estabilização
da produção.
POR ONDE ANDA O CONHECIMENTO PRODUZIDO?
A produção mapeada circulou em 173 periódicos diferentes, tanto nacionais como
internacionais. No entanto, aproximadamente 60% (n = 350) do total das publicações foram
veiculadas em 19 (10%) destas revistas. Conforme Gráfico 2, a Revista Brasileira de Educação
Especial, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE), é a
principal via de circulação do conhecimento produzido no/sobre o país. Ela publicou 60
(10,2%) textos.

Gráfico 2: As 20 revistas com cinco ou mais publicações sobre o tema

Fonte: produção dos autores.

As revistas Cefac (53 = 9%), da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, a
CoDas (41 = 7%), da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia (31 = 5,3%), da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial (ABORL-CCF), e a Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (31 =
5,3%), completam a lista dos cinco principais periódicos que publicam a produção nacional
sobre a temática aqui investigada. Neste sentido, vemos o protagonismo das áreas da Educação,
da Fonoaudiologia e da Medicina, na especificidade da otorrinolaringologia. Apesar do
destaque para estas, o nosso mapeamento registrou vasta pluralidade científica no acolhimento
e na publicação das produções.
OS AUTORES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO E
DEFICIÊNCIA NO BRASIL
Nos 588 artigos incluídos no estudo identificamos 1.499 diferentes autoras e autores
envolvidos com as pesquisas em comunicação e deficiência do/sobre o Brasil. Deste total, 242,
ou seja, 16%, assinam duas ou mais produções. Ou seja, a maior parte dos autores e autoras
mapeadas (1.257 = 84%) estudou a relação temática de modo pontual em uma única pesquisa.

O Gráfico 3 nos apresenta os/as 24 autores/as que mais produziram sobre o tema no país.
Estes/as são aqueles/as com cinco ou mais publicações mapeadas.
Gráfico 3: As/os 24 autoras e autores com cinco ou mais publicações
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As autoras mais presentes nos estudos são: Fernanda Dreux Miranda Fernandes,
docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP); Brasília Maria Chiari,
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Débora Deliberato, docente da Faculdade
de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília); Maria Amelia
Almeida, professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e Dionísia Aparecida
Cusin Lamônica, docente do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia
da USP. A partir destes destaques, vemos que o polo central da produção e mediação dos
estudos sobre o tema está no estado de São Paulo.

OS PRINCIPAIS TEMAS SOBRE COMUNICAÇÃO E DEFICIÊNCIA NO BRASIL
No total foram 1.092 termos diferentes, mas excluímos destes as palavras
“comunicação” e “deficiência” por serem os descritores de busca. Na Figura 1 apresentamos a
nuvem das 50 palavras-chave com maior incidência nos estudos. Nelas identificamos diferentes
tipos de deficiência, temas e áreas de estudos, que foi como as classificamos para apresenta-las
na sequência do texto.
Figura 1: Nuvem das cinquenta palavras-chaves com mais incidência nos estudos mapeados

Fonte: produção dos autores por meio do software online TagCrowd (tagcrowd.com) 2.

Em relação aos tipos de deficiência, encontramos 37 trabalhos relacionados a deficiência
auditiva (surdez). O segundo tipo de deficiência mais encontrada é de transtorno autístico com
26 trabalhos. Na sequência, foram encontrados 21 trabalhos sobre a paralisia cerebral. O quarto
tipo de deficiência mais discutida, que se assemelha à segunda incidência mais citada, é o
autismo com 20 trabalhos. Os sobre síndrome de down somam um total de 17 estudos.
Sequencialmente encontramos 15 pesquisas sobre os transtornos da comunicação. Os temas
relacionados a afasia e a deficiência visual apareceram no estudo com 11 citações nestas duas

2

É um aplicativo da web para visualizar frequências de palavras em qualquer texto.

palavras-chave. Os trabalhos sobre deficiência auditiva e doença de Parkinson tiveram
incidência de 10 manifestações. Com nove aparições, os trabalhos ligados aos transtornos de
linguagem. Os estudos sobre a gagueira somam um total de oito achados. Os estudos com sete
incidências são sobre demência e distúrbios de fala. Por último e com menos recorrência (seis),
destacamos os trabalhos sobre presbiacusia.
A área com maior incidência e destaque foi a educação especial (74) e na sequência,
destacou-se a linguagem (60). Em companhia às duas primeiras, identificamos a relevância da
fonoaudiologia (49) na tematização dos estudos. O tema da inclusão, com 25 aparições, também
foi destaque. A linguagem infantil apareceu no estudo com incidência de 23 palavras-chave. A
acessibilidade foi outro tema, com 20 menções nos descritores. Os estudos sobre implante
coclear (16) marcaram importante presença. Os campos da qualidade de vida e da avaliação,
ambas com 14 citações, foram áreas presentes. A cognição (13) foi outra que se fez presente.
A comunicação alternativa (10) foi outro tema relevante que apareceu. Os temas da Terapia
Ocupacional e tecnologia assistiva apareceram em nove estudos. As áreas da educação, da
aprendizagem, da comunicação não verbal e da reabilitação apareceram em oito estudos cada.
Os estudos da educação inclusiva, linguagem de sinais e o ensino da física, tiveram sete
menções.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O campo acadêmico-científico brasileiro tem se debruçado sobre a relação comunicação
e deficiência principalmente ao longo das últimas três décadas. Os anos 1990 foram momento
de pioneirismo, o decênio de 2000 foi período de vertiginoso crescimento e investimento e a
década de 2010, por sua vez, foi tempo de estabilização e consolidação deste diálogo entre
áreas, temas e fenômenos. A multiplicidade de áreas dos periódicos revisados e a concentração
regional das principais pesquisadoras sobre o tema no estado de São Paulo revelam uma
necessidade por descentralização geocientífica destes estudos para que possamos falar,
efetivamente, de epistemologias brasileiras da relação comunicação e deficiência. O mosaico
dos tipos de deficiência, das áreas e temas de estudo revelam importantes lacunas a serem
preenchidas por pesquisadoras/es que queiram se aproximar do campo.

COMMUNICATION AND DISABILITY: A PRELIMINARY ANALYSIS
OF SCIENTIFIC PRODUCTION
ABSTRACT
This work aimed to understand how the Brazilian academic-scientific field has focused on the
phenomenon of disability in its relationship with communication. For the development of the
investigative work, we carried out a systematic review inspired by the procedures of the
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, having as time frame
the studies of the last 30 years (1990-2021). This research allowed us to identify the historical
process of production on communication and disability and to monitor the multiplicity of
journals, the regional concentration of the main researchers, the types of disability, areas and
themes of study.
KEYWORDS: communication; disability; systematic review.

COMUNICACIÓN Y DEFICIENCIA: UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo comprender cómo el campo académico-científico brasileño se
ha enfocado en el fenómeno de la discapacidad en su relación con la comunicación. Para el
desarrollo del trabajo investigativo se realizó una revisión sistemática inspirada en los
procedimientos de los Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,
teniendo como marco temporal los estudios de los últimos 30 años (1990 a 2021). Esta
investigación permitió identificar el proceso histórico de producción sobre comunicación y
discapacidad y monitorear la multiplicidad de revistas, la concentración regional de los
principales investigadores, los tipos de discapacidad, áreas y temas de estudio.
PALABRAS CLAVES: comunicación; discapacidad; revisión sistemática.
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DECOLONIALIDADE E PÓS-HUMANISMO NA (MÍDIA) EDUCAÇÃO:
MAPEANDO SONS, CORPOS E TECNOLOGIAS NA ESCOLA1
Lyana Virgínia Thédiga de Miranda,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
O texto apresenta uma Sequência Didática de Investigação (SDI) mídia-educativa e como ela
pode se valer da decolonialidade e do pós-humanismo na escola. Em uma abordagem
etnográfica, o resultado mapeia os emaranhamentos na SDI e conclui apontando o corpo e a
habilidade de resposta como horizontes para a ME.
PALAVRAS-CHAVE: decolonialidade; pós-humanismo; mídia-educação; corpo
INTRODUÇÃO
A crise social, ambiental e epistêmica que vivemos, acentuada pela crise sanitária da
Covid-19, fez o campo da educação buscar alternativas para repensar a agência humana
ocidentalizada como o centro do processo educacional (PISCHETOLA; MIRANDA;
ALBUQUERQUE, 2021). Nesse esforço, despontam duas correntes pedagógicas: a
decolonial e a pós-humana. A Pedagogia Decolonial (PD) busca um ensino-aprendizagem
socialmente justo e que questione e rompa com o eurocentrismo e neoliberalismo no Sul
Global (WALSH; OLIVEIRA; CANDAU, 2018). A Pedagogia Pós-humana (PPH) rompe
com o humano como agente central do conhecimento, ressaltando a ecologia do processo de
ensino-aprendizagem (DOLPHIJN; VAN DER TUIN, 2012).
Elas não são diretamente compatíveis, nem facilmente relacionáveis (ZEMBYLAS,
2018). Ainda assim, consideramos que uma “conversa” entre elas possa ser interessante para a
mídia-educação (ME). Com isso, nosso objetivo é mapear os emaranhamentos ocorridos em
uma Sequência Didática de Investigação (SDI) pautada na ME, buscando compreender como
esta pode se valer do pensamento decolonial e pós-humano na escola, nesse caso com
adolescentes estudantes de um curso de educação profissionalizante em produção audiovisual.
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PEDAGOGIAS DECOLONIAL E PÓS-HUMANA: PONTOS DE CONTATO
A PD e a PPH se encontram principalmente em três pontos. Primeiro na
pluriversalização do conhecimento (ZEMBYLAS, 2018, p. 264), que as configuram como
ponto de partida de pedagogias “outras”. Decolonizar e decentralizar mira a pedagogia, mas
também o currículo, a escolaridade, a política educacional, e, claro, o ensino e a
aprendizagem. Para a PPH, novas compreensões da matéria como ontologicamente
indeterminada – a ideia que maneiras situadas e emaranhadas de conhecer e ser são, elas
mesmas, práticas materiais com consequências materiais – se constituem como práticas
nômades de subjetividade (DOLPHIJN; VAN DER TUIN, 2012), ou seja, um espaço
alternativo e criativo de devir que busca superar suposições persistentes da versão única do
humano do/no humanismo ocidental.
O corpo é o segundo ponto de contato entre PD e PPH. No pós-humanismo ele é um
complexo que se faz e refaz por meio das relações, entre elas a de poder (BOZALEKE et. al.,
2021). Esse olhar busca descontruir a dualidade corpo/mente, aproximando-se mais uma vez
da decolonialidade que postula a importância do corpo-território ou corpo-política do
conhecimento (MIGNOLO, 2017). Uma junção importante para essa pesquisa é o corposonoro, onde o som não é só uma experiência auditiva, assim como o corpo não é um
inconsciente biológico. O corpo-sonoro é um encontro afetivo, um agente que na relação com
os sons nos “desafia, questiona, desmonta as certezas do ‘eu’ colonial/moderno”
(CASTELLANOS; TORO, 2020, P. 159).
Para o pós-humanismo, os afetos são parte fundamental da produção de conhecimento,
que se atualiza na relação pela capacidade do corpo de afetar e ser afetado (BOZALEKE et.
al., 2021). Na decolonialidade, afetos instauram uma “sensibilidade de mundo” que,
juntamente com os próprios campos sensoriais, foram bloqueados pela epistemologia
ocidental onde os corpos foram “inscritos na e pelas línguas modernas coloniais”
(MIGNOLO, 2017, p. 20). O afeto é o terceiro ponto de contato que propomos entre PD e
PPH.
PD, PPH E MÍDIA-EDUCAÇÃO
A abordagem decolonial não chega a ser uma novidade nos estudos da educação com
a comunicação na América Latina. Desde a década de 1970, educadores como Paulo Freire

(Brasil), Mario Kaplun (Argentina) e Jesus Martín-Barbero (Colômbia) cunharam um quadro
teórico-metodológico original, crítico e adequado às características e necessidades regionais.
Contudo, com forte acento sociocultural ou construtivista social, nessa perspectiva mídias e
tecnologias foram, e são, concebíveis apenas em termos da ação humana.
Na ME, a matéria, como as tecnologias, é uma mediadora da prática humana e
moderada pela intervenção humana (FANTIN, 2011). Nessa abordagem, humanos e nãohumanos interagem, mas os significados e funções das tecnologias nessas interações
privilegiam só o ponto de vista epistemológico humano. O foco na mediação entre sujeito e
objeto, mente e mundo, sustentam a separação entre o signo ideal/material (sociocultural), e
entre a representação material/mental (construtivista). No pós-humanismo e, podemos dizer,
também na decolonialidade, as tecnologias não são meras mediadoras. Elas intra-agem e
constroem realidades em uma “constituição mútua de agências emaranhadas” (BARAD,
2007, p. 33)
Para Buckingham (2017), no interesse da ME a agência costuma ser um conceito
utilizado em oposição à estrutura, esta com o foco no poder da mídia e aquela no poder das
audiências – dualidade que pauta das lentes teóricas às análises. O poder, aí, é sinônimo de
possessão. Citando especificamente a teoria ator-rede, Buckingham aponta a necessidade de
uma mudança nos estudos e práticas mídia-educativas enfocando a construção relacional de
sujeitos e ambientes, em ações específicas com as mídias, e considerando a ecologia
circunscrita nessas práticas que envolvem igualmente humanos e não-humanos.
METODOLOGIA
A SDI foi proposta seguindo as dimensões da ME que a classifica como ferramenta
pedagógica e objeto de estudo, educando com, sobre e através das mídias (FANTIN, 2011).
Foi realizada na disciplina “Fundamentos do Áudio”, no curso Técnico em Produção de
Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio (EM), do Instituto Federal de Brasília, situado na
periferia desta cidade, para 4 turmas do 1º ano do EM, cada uma com cerca de 45 estudantes,
com aulas semanais de 1h40. As aula tiveram três fases: apresentação do conteúdo (professora
e/ou estudantes); produção (midiática), debate.

Quadro 1 – SDI
PRODUÇÃO
-

1
CONTEÚDO
2
Os sons
3 na/da escola
Exibição
do
filme
4
Vermelho
como
o
céu
5
(Cristiano Bortone, Itália,
6
2006)
Paisagem sonora da escola
Estudante vendado/a pela
escola; grupo escolhe um
local para “coletar” o som e
registrar uma foto desse local

DEBATE
Tema (T): Colonização do som
Questão Disparadora (QD): Os
sons característico daqui e na
escola do filme são comuns? Por
quê?
T: Relação som + espaço
QD: Conseguiram identificar o
lugar só pelo som? Por que a
paisagem da escola é construída
dessa forma?

Paisagem sonora na cidade

T: Relação som + espaço
QD: Como é a paisagem sonora
dos lugares/cidades/países? Ela é
construída ou herdada?

Os sons do cotidiano
Exibição do curta De Lá
pra Cá (Frederico Pinto,
Poa, 2011)
Narrativas sonoras (NS) 1

Narrativas sonoras 2

Professora apresenta sons de
locais que devem ser
“adivinhados”. Estudantes
escolhem um local para
representar em desenhos
-

Produção da NS usando a
técnica de Foley
Criação do mural com as NS
para exposição no pátio da
escola.
Criação de sinopses, QR
Code’s e impressão do
material
Fonte: Autora

T: Contando histórias só com o
sons (narrativas sonoras)
QD: O cotidiano do casal é
diferente do nosso?
T: Os sons e suas histórias
QD: Como foi produzir os sons?
Quais materiais usaram e como
foi trabalhar com eles?
T: Compartilhando histórias
QD: Como as tecnologias
auxiliaram?

A pesquisa foi etnográfica e tomou as intra-ações como unidades metodológicas
centrais (BARAD, 2007). Três vinhetas etnográficas, registradas no diário de campo, nos
ajudam a mapear os emaranhamentos ocorridos na SDI. São elas:
1) Terror/suspense na/da escola – Nas narrativas sonoras, apenas uma turma optou pelo tema
livre. Nela, os grupos escolheram contar histórias de suspense/ terror, com sons de tiros,
explosões e perseguições, tendo a escola ou a casa como cenário. Um aluno disse que era
mais interessante reproduzir, em sons, as cenas das séries do Netflix. Um colega rebateu: “que
nada, professora, é porque ele está acostumado a ouvir tiros”. Todos riram.
2) A aula “de verdade” – Os grupos estavam espalhados pela sala, fazendo várias atividades
ao mesmo tempo para a construção do mural. Nesse momento um aluno de outra turma entrou

na sala. Perguntei o que ele fazia ali e ele disse que estava passando e resolveu entrar. Disse
que estávamos tendo aula. Ele me olhou e com um risinho de canto de boca disse: “ah
professora, isso não é uma aula de verdade, né?!”. “O que é uma ‘aula de verdade?’”,
perguntei. “Você deveria estar aqui na frente e os alunos sentados. E, claro, em silêncio”.
Outra risadinha e seguiu o rumo da sala dele.
3) A sirene – “Quais são os sons característicos da escola?”. A resposta para essa questão
disparadora foi uníssona: o som da sirene. Ela marca o início, as trocas e o fim das aulas, mas
também “irrita”, “assusta”, “dá ansiedade” e “dor de cabeça”, disseram os/as estudantes. A
reclamação foi tema na Reunião de Colegiado, mas o som continuou ecoando, sem alteração.
Segundo a direção, a sirene era “fundamental para a organização do tempo e das atividades
desenvolvidas no campus”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As vinhetas mostram diferentes eventos em que os sons da escola moldam a
capacidade do corpo-sonoro de agir, sentir, pensar e experimentar. Elas não enfatizam a
criação do significado, mas destacam o que os sons fazem em oposição ao que normalmente
significam na/para a escola. Os sons de tiros não agridem, inventam; o silêncio não ensina,
entedia; a sirene não organiza, incomoda.
Percebe-se que as minhas escolhas e exclusões na SDI, ou cortes metodológicos,
potencializam os afetos, tornando legível a série de emaranhamentos que fazem as/os
estudantes materializarem-se, p. ex., em ações criativas. Quando nessa intra-ação eu “deixo”
os/as estudantes se relacionarem com o celular, todos/as podem criar e propagar os sons das
NS, e todos criam. Mas, se não permito, estudantes e celular são silenciados na aula, e todos
emudecem.
Também percebemos que PD e a PPH mobilizam uma mudança em como abordamos
nossa pesquisa e prática em ME. Ao focarmos nos pontos de contato entre PD e PPH,
ressaltamos a dimensão do educar com as mídias e tecnologias, considerando que as agências
emergem de emaranhados material-discursivos constituídos em relações humanas e nãohumanas. Ao contrário, as dimensões do sobre e através podem reforçar a separação sujeito
(cognoscente) e objeto (determinado) privilegiando a construção de significado centrada no
humano (ocidentalizado).

CONCLUSÃO
A SDI nos permitiu mapear os emaranhamentos dos múltiplos agentes e abriu duas
possibilidade para a ME. A primeira diz respeito ao lugar do corpo na ME – nesse caso o
corpo-sonoro – de forma a destacar a natureza performativa das práticas com as mídias e
tecnologias. Numa visão ecológica, a ontologia da vida conjuga dimensões epistemológicas
onde o conhecimento só pode surgir como um processo relacional que integra mente e corpo.
A segunda diz respeito à habilidade de resposta do/a mídia-educador/a pela
delimitação de fronteiras do que vai ser ensinado e como serão as propostas. Esse corte
metodológico pode reconfigurar dualidades como sujeitos e objetos, reafirmando
determinadas propriedades e significados da agência humana, ou modificá-las. Na ecologia,
partes da relação tornam-se acessíveis umas às outras de várias maneiras humanas e nãohumanas.
Enquanto professores/as-pesquisadores/as, tornamos visíveis certos e novos mundos
quando nos responsabilizamos por torná-los inteligíveis e, por extensão, encorajá-los. É o que
propõe a PD e a PPH à ME.
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DECOLONIAL AND POSTHUMAN TURN IN (MEDIA) EDUCATION:
MAPPING SOUNDS, BODIES AND TECNOLOGIES ON SCHOOL
ABSTRACT
This paper presents a media educative didactics inquire sequence and how the decolonial and
posthuman turn can enable it on school. Through an ethnographic-based method the
entanglement is highlighted such a result and body and response-ability are promulgated as a
horizon from media education.
KEYWORDS: decolonialism; posthuman; media education; body

EL GIRO DECOLONIAL Y POSTHUMANO EN LA EDUCACION
(MEDIATICA): MAPEO DE SONIDOS, CUERPOS Y TECNOLOGÍAS
EN LA ESCUELA
RESUMEN
Este artículo mapea el entrelazamiento en una didáctica educativa mediática que indaga en
la secuencia basada en el método etnografico y cómo el giro decolonial y posthumano puede
habilitarlo en la escuela. El resultado promulga cuerpo y capacidad de respuesta como
horizontes desde la educación mediática.
PALABRAS CLAVES: giro decolonial; posthumano; educación mediática; cuerpo

DEVERIAM OS ROBÔS SUBSTITUIR OS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA?1
Gilson Cruz Junior,
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
RESUMO
Este ensaio teórico discute as interfaces da Educação Física com o fenômeno da inteligência
artificial, problematizando tendências e cenários delineados para a atuação dos profissionais
da área.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inteligência artificial; Tecnologias digitais;
Educação.
INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, a Educação Física (EF) tem testemunhado a ampliação
significativa de seu escopo de interesse acadêmico-científico, passando a abranger fenômenos
cada vez mais complexos e plurais. Em sua interface com as mídias e tecnologias, nota-se a
multiplicação dos esforços para compreender tanto temas historicamente consagrados, como
as facetas do esporte-espetáculo nos meios de comunicação de massa, quanto um conjunto de
novos tópicos que emergem na esteira das transformações sociotécnicas instigadas pela
cultura digital. Nesta cena, destacam-se os jogos digitais, as redes sociais, as apropriações das
tecnologias de informação e comunicação nas aulas de EF escolar, assim como uma série de
“novos” conteúdos, linguagens e recursos midiáticos que se infiltram no universo das práticas
corporais e do movimento humano.
Naturalmente, nem todas as questões em ascensão têm recebido a atenção merecida de
pesquisadores e intelectuais da área. Seja por sua natureza emergente, seja por sua
complexidade intrínseca, essa indiferença involuntária também se alimenta da relativa
dificuldade de associar tais temáticas a questões dotadas de apelo “prático” ou propostas com
impacto imediato na resolução de problemas educacionais. Pode-se dizer que a inteligência
artificial (IA) é um dos fenômenos em stand by nos campos da educação e das Ciências do
Esporte. Logo, o objetivo deste ensaio é compreender as interfaces da IA com a EF na
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atualidade, descrevendo e problematizando cenários e tendências para a atuação dos
profissionais da área.
Como ponto de partida, proponho iniciar o debate com a indagação: deveriam os
professores de EF ser substituídos por robôs?
EDUCAÇÃO, PRÁTICAS CORPORAIS E ROBÔS
À primeira vista, a pergunta pode soar como mera especulação e, em função disso, ser
encarada com o desdém reservado aos temas desprovidos de nexo com preocupações
imediatas do “mundo real”. À revelia do ceticismo, a relevância dessa interrogação não pode
ser alcançada sem a definição prévia dos conceitos que sustentam sua legitimidade, a começar
pela ideia de “robô”. Nesse sentido, é inevitável a associação com as incontáveis imagens
futuristas fornecidas pela cultura pop, a exemplo daquelas encarnadas por personagens
antológicos como R2-D2 e C-3PO, ambos imortalizados pela aclamada série Star Wars. De
fato, a caracterização dos robôs como seres eletrônicos humanoides de alta tecnologia é uma
formulação difícil de refutar. Por outro lado, ela também fornece uma visão excessivamente
limitada e idealizada das entidades robóticas, dificultando a identificação de suas diferentes
manifestações na vida e nas práticas cotidianas da atualidade.
Ao perguntar se “robôs deveriam substituir os professores de EF”, chamo atenção para
um processo já em andamento de modo discreto e insuspeito: a transferência gradual de
tarefas educacionais antes executadas apenas por agentes humanos a sistemas automatizados
diversos. Esse entendimento advém do livro escrito pelo pesquisador australiano Neil Selwyn
(2019), intitulado “Should robots replace teachers?” (Deveriam os robôs substituir os
professores?). Nele, o autor realiza uma ampla reflexão sobre as maneiras pelas quais a IA
têm impactado o cotidiano e o exercício profissional dos trabalhadores da docência, refletindo
sobre suas consequências para o presente e o futuro da educação. Assim, este ensaio
representa uma “releitura” do debate realizado por Selwyn, isto é, uma aproximação entre
essas reflexões e o campo da EF.
A automatização da educação é um fenômeno que emergiu graças ao fortalecimento
recente do campo de conhecimento da IA, no qual a robótica é uma entre várias vertentes
aplicadas. Elevado à condição objeto de interesse acadêmico em meados do século XX, a IA
expressa o desejo de cientistas da computação e engenheiros desenvolverem máquinas

capazes de pensar e agir de modo inteligente. Trata-se de “[...] adicionar recursos semelhantes
ao pensamento à tecnologia computadorizada. Isso envolve uma série de ingredientes
diferentes para fornecer ao cumputador a base de conhecimento, o raciocínio codificado e as
lógicas necessárias para tomar decisões.” (SELWYN, 2019, p. 4). Outro aspecto digno de
destaque, é o conceito de machine learning (aprendizado de máquina), isto é, o processo de
“treinamento” de algoritmos para analisar grandes quantidades de dados e com isso
“aprender” a tomar de decisões de modo fundamentado visando a execução de tarefas. Nesses
termos, o uso de dados em larga escala expressa o anseio de conferir certo grau de
computabilidade, previsibilidade e controle a fenômenos do mundo real.
Antes de responder se os professores de EF “deveriam” ser substituídos, é necessário
saber se os robôs “podem” efetivamente exercer as mesmas funções que esses profissionais.
Uma das estratégias para analisar a presença de “robôs” em atividades educacionais até então
conduzidas exclusivamente por humanos é distinguir as diferentes configurações atualmente
assumidas pelos sistemas baseados em IA. Selwyn (2019) distribui os agentes automatizados
em três eixos, a saber: a) robôs físicos; b) tutores inteligentes e assistentes pedagógicos; e c)
“tecnologias de bastidores”.
Na primeira categoria, percebe-se que robôs físicos têm alterado sensívelmente o
cotidiano de trabalhadores da EF, especialmente daqueles dedicados ao alto rendimento. De
fato, já há registros da contratação de treinadores-robôs por instituições esportivas ao redor do
planeta2. Porém, no mercado do esporte, tais ocorrências ainda representam fatos anedóticos
e, portanto, isolados. Em contrapartida, a integração de robôs já é realidade no cotidiano de
clubes e centros de treinamento na forma de consultores, assessores, assistentes técnicos que,
com frequência, ocupam funções antes atribuídas unicamente a humanos. Recentemente, a
NBA anunciou perceria com o Homecourt, app que visa facilitar a descoberta de novos
talentos mediante a análise algoritimica de dados extraídos de performances envolvendo
fundamentos como passe, drible e arremesso 3 . Técnicos e treinadores tomam decisões
baseadas naquilo que conseguem perceber sobre o desempenho dos atletas e equipes sob o seu
https://esporte.ig.com.br/basquete/2019-10-16/primeiro-treinador-robo-do-mundo-ja-existe-eassinou-com-time-de-basquete.html
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comando, para que assim tenham condições de corrigir erros e redefinir estratégias.
Entretanto, a percepção e cognição humanas possuem restrições severas quanto à sua
capacidade de captar e processar dados em tempo real, sobretudo em comparação com
sistemas computacionais. Essa diferença se torna ainda mais nítida à luz da dataficação, isto é,
da tendência generalizada de transformação de todas as ações

humanas – inclusive as

atléticas – em dados digitais captáveis, analisáveis e transformáveis em inputs (LEMOS,
2021).
Do mesmo modo, a atuação de assistentes smart também tem adquirido destaque no
âmbito da EF. De modo resumido, sistemas inteligentes de tutoria consistem em pacotes de
software que guiam usuários-alunos ao longo de percursos de aprendizagem pré modelados
(SELWYN, 2019). Nô ambito da corporeidade, essa presença se afirma na acelerada
disseminação de apps para a prática da atividade física. Criado em 2013, o Freeletics é um
dos representantes mais populares desse nicho, atualmente abrangendo um conjunto de quatro
aplicativos com funções distintas, a saber: 1) Running – dedicado ao treino de corrida; 2) Gym
– voltado à musculação e exercícios de academia; 3) Nutrition – contém receitas e auxilia no
planejamento alimentar; e 4) Bodyweight – baseado em exercícios realizados exclusivamente
com o peso do próprio corpo. O Freeletics também conta com a função coach: um personal
trainer baseado em IA que prescreve e adapta treinos variados conforme informações e
feedbacks dados pelo usuário antes e depois das seções de exercício4. Até março de 2020, o
aplicativo contava com cerca de 560 mil usuários registrados no Brasil, soma que, desde o
início da pandemia desencadeada pelo coronavírus, atingiu a marca de mais de 3,6 milhões de
usuários no país5 e de 10 milhões de downloads apenas no Google Play Store.
Por fim, as “tecnologias de bastidores” abrangem os sistemas de IA que, além de
formas personalizadas de educação, também conduzem atividades administrativas. Boa parte
de suas aplicações tem o objetivo de aumentar a eficiência dos sistemas de trabalho em que
atuam os professores de EF. Inspirados pelos princípios da economia compartilhada,
plataformas como Magic Fitness 6 e Alltleta 7 se propõem transformar o modo de praticar
Ver Oliveira e Fraga (2019).
https://gazetadasemana.com.br/noticia/39941/freeletics-completa-8-anos-e-soma-mais-de-3-6milhoes-de-usuarios-no-brasil
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atividades físicas de modo análogo aos apps de transporte que modificaram as estruturas da
mobilidade urbana. À sua maneira, cada um dos referidos sistemas opera como uma espécie
de “Uber da EF”, registrando os profissionais da área e conectando-os com quaisquer pessoas
interessadas em obter orientação individualizada para a prática de exercícios. No lugar do
contato direto, o vínculo entre professores e alunos é forjado pela mediação de algoritmos
que, com auxílio de banco de dados no sistema, recomenda os profissionais mais alinhandos
aos interesses e objetivos informados pelo cliente. Apesar de lucrativa, a uberização também é
um polêmico modelo de negócios sustentado por tecnologias de bastidores distribuídas em
plataformas on-line, e sobre o qual pairam reiteradas acusações de hiperexploração de mao de
obra e precarização de diferentes formas de trabalho.
CONSIDERAÇÕES...
A resposta para a pergunta norteadora deste ensaio é complexa e envolve múltiplas
variáveis. Robos “podem” substituir professores de EF? Do ponto de vista tecnológico, a
resposta provavelmente será positiva, pois sistemas automatizados já se provaram aptos a
treinar/instruir/ensinar seres humanos por meio da emulação de habilidades observadas em
professores “de carne e osso”. Não obstante, do ponto de vista ético-pedagógico, não basta
saber se robôs são capazes de educar pessoas (e seus corpos), pois, antes disso, há que se
reconhecer que o campo da EF é constituído por diferentes contextos de atuação povoados por
concepções pedagógicas igualmente distintas convivendo de forma nem sempre harmônica.
A suposição de que robôs representam uma forma indiscutivelmente mais “avançada”
de Educação (Física) tende a ocultar um debate eivado por visões positivistas da docência, nas
quais o trabalho dos professores corresponde a uma função essencialmente técnica e, portanto,
passivel de ser examinada de acordo com indicadores objetivos e mensuráveis, equivalendose ao labor máquinas. Uma das consequências desse cenário é o obscurecimento da dimensão
política da educação e a consequente invisibilidade de questões centrais para essa discussão,
tais como: a quem interessa (ou pode interessar) a substituição de professores de EF por
robôs? Quem serão os beneficiados e prejudicados por essa mudança? Além de preocupações
de fundo pedagógico, deve-se considerar que a presença de robôs na EF também aciona
interesses econômicos, tanto de empresas de TI e startups ávidas para comercializar soluções

técnicas, quanto de redes de ensino, clubes e centros de treinamento em busca de alternativas
para reduzir custos e maximizar resultados.
Diante disso, admite-se que, mais do que apresentar respostas categóricas, este
trabalho tentou realçar a problematicidade do fenômeno da IA para o campo da EF, no intuito
de despertar a atenção de professores e pesquisadores da área para as oportunidades e os
desafios que gradualmente se infiltram no cotidiano desses profissionais e alteram de forma
insuspeita a natureza de suas atividades.

SHOULD ROBOTS REPLACE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS?
ABSTRACT
This theoretical essay discusses the interfaces of Physical Education with the phenomenon of
artificial intelligence, problematizing the trends and scenarios outlined for the work of
professionals in the area.
KEYWORDS: PE; Artificial intelligence; Digital technologies; Education.

¿DEBEN LOS ROBOTS REEMPLAZAR A LOS PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA?
RESUMEN
Este ensayo teórico discute las interfaces de la Educación Física con el fenómeno de la
inteligencia artificial, problematizando las tendencias y escenarios trazados para el trabajo
de los profesionales del área.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Inteligencia artificial; Tecnologías digitales;
educación.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O TEMA SAÚDE: UMA
CONSTRUÇÃO DE MATERIAL (PARA)DIDÁTICO DIGITAL1
Sérgio Melo da Cunha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Allyson Carvalho de Araújo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
O estudo tem o objetivo de relatar e discutir a experiência da construção de material
(para)didático para o ensino da EF escolar com ênfase na transversalidade do tema saúde nas
unidades temáticas. O MADDI é composto por 8 histórias que se apropriam das
multilinguagens para cumprir tal objetivo. Trazemos a importância tanto da pertinência da
construção, como dos aspectos oriundos do processo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; saúde; material didático.
INTRODUÇÃO
Sendo a escola o espaço formal de ensino-aprendizagem, percebe-se que nela há uma
busca histórica por dispositivos analógicos ou digitais que possibilitem melhorar a relação entre
professores e alunos. Dentre estes destaca-se o livro didático como principal estratégia
metodológica da prática pedagógica, uma vez que sua profusão de modos de utilização
(SELWYN, 2011) o fazem atravessar outras tecnologias - rádio, televisão, cinema,
computadores - e resistir como central no cotidiano escolar servindo como referência ao
docente.
Outros métodos utilizados no âmbito escolar, como o uso de aparatos eletrônicos
(tablets, celulares) ou a utilização de outras espécies de livros (literários, paradidáticos,
históricos), corroboram para a diversidade de recursos possíveis no processo educacional,
porém empregues em baixa escala. Além disso, a Educação Física (EF) tem o dever de permitir
ao aluno o exercício da cidadania, visando sua formação crítica e desenvolvimento de sua
autonomia a partir da prática pedagógica (DARIDO et al, 2010), e isso se dá de forma mais
acessível a partir da utilização também do livro didático.
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Outra perspectiva comumente trazida aos debates da EF é acerca dos conteúdos e seus
possíveis temas transversais em contraste à tradição nos suportes pedagógicos, e nisso destacase, entre outros, a saúde. Apesar de sabermos que, em determinados contextos, a temática
transversaliza majoritariamente o conteúdo ginástica (FONSECA et al, 2020; DESSBESELL,
FRAGA, 2020), sabe-se que é possível que esta seja abordada em quaisquer outras unidades
temáticas na EF escolar, seja nas brincadeiras e jogos, nos esportes, nas danças, nas lutas ou
nas práticas corporais de aventura (BRASIL, 2019).
Diante deste cenário, o Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LEFEM/UFRN), que desenvolve desde 2019 o
projeto de pesquisa “Educação Física, Saúde e Tecnologia: como é que conecta?”, que está
vinculado à Rede MADDIS-EF 2 , propôs a construção de um material didático digital e
interativo (MADDI) a fim de possibilitar ao docente da educação básica uma alternativa para o
ensino do tema saúde a partir de uma abordagem atípica à prática pedagógica da EF.
Este texto tem como objetivo relatar e discutir a experiência da construção de material
(para)didático para o ensino da EF escolar com ênfase na transversalidade do tema saúde nas
unidades temáticas. Para tal, usamos a abordagem qualitativa com o método de pesquisa
descritiva (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
CONSTRUINDO O PARADIDÁTICO
O passo inaugural do processo construtivo se deu com uma investigação com os
professores da rede pública de ensino de Natal/RN, que foram convidados a responder um
questionário online validado por professores doutores experts na relação saúde e EF escolar que
os indagavam sobre os usos das tecnologias durante suas práticas no âmbito escolar, com ênfase
no tema saúde. Dentre os resultados, nos fez refletir o fato de que dos aparatos tecnológicos
possíveis de uso, os mais empregados em aula eram os analógicos - livro didático, caderno,
material impresso dentre outros, apesar de também haver inclinações para elementos digitais.
Por isso, a aposta em um material que considera essa mixagem dessas estruturas de materiais
didáticos.

Rede de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de materiais didáticos digitais e interativos para
Educação Física.
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Então, a partir de outubro de 2020 professor e estudantes do ensino médio técnico, da
graduação e do mestrado acadêmico em EF iniciaram a construção de um livro paradidático,
optando assim por uma forma pouco convencional e ainda embrionária no ensino da EF, sendo
também uma alternativa ao livro didático já utilizado pelos professores. Foram desenvolvidos
oito textos independentes que transversalizam em suas histórias as unidades temáticas
propostas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC com a temática saúde.
No momento de idealização da obra, todos os autores deviam seguir uma estrutura de
identificação (Figura 1), a fim de elucidar as particularidades de cada história.
Figura 1. Exemplo de tabela de identificação de uma das histórias

Fonte: Print screen elaborado pelos autores

Após a etapa de escrita dos textos, cada autor criou pontos nodais - momentos do texto
em que eram possíveis explorar temas da saúde em formato multimodal3 - entre o enredo, a
temática citada e a Educação Física. E em seguida elaboraram objetos de aprendizagem (OA) vídeos, jogos, podcasts, dentre outros - que estão hiperlinkados no decorrer das histórias,
permitindo ao leitor a visita a estes espaço à distância de um clique.

Comunicação em que coexistem diversas modalidades comunicativas (fala, gestos, textos,
processamento de imagem etc.). in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Disponível em:
<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/multimodal>.
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Figura 2. Página do material com exemplo de ponto nodal.

Fonte: Print screen elaborado pelos autores.

A partir disso, inicia-se a fase de caráter colaborativo. Cada autor teve sua história lida
pelos demais companheiros, assim como fez a leitura de todos os outros textos, sendo, portanto,
avaliador e avaliado simultaneamente (SANCHES NETO, 2014). Esse processo reforça a
importância da análise compartilhada como etapa do processo de aprendizagem tanto dos
estudantes quanto do professor envolvido na escrita do material.
CARACTERÍSTICAS DA OBRA
Intitulado “Coletânea literária: saúde e a vivência da Educação Física”, o livro
paradidático conta com oito histórias desenvolvidas em variados gêneros textuais. Dentre elas,
com relação às unidades temáticas, uma aborda os esportes, outra as lutas, outra as práticas
corporais de aventura (PCAs), outra as danças, outra os jogos e brincadeiras e outras três as
ginásticas.
Ao apontarmos os objetos de conhecimento temos representados na obra os esportes de
invasão, a ginástica de conscientização corporal, as PCAs na natureza, a ginástica de

condicionamento físico, os jogos eletrônicos, as lutas brasileiras - com especificidade na
capoeira, e as danças urbanas. E, envoltos a esses aspectos, temos os tópicos relacionados à
saúde, entre eles estão o bullying, o doping e os benefícios e malefícios do esporte. Podemos
ver também discussões sobre valências e capacidades físicas, postura corporal, técnicas de
respiração, biotipos e transtorno do espectro autista. Além de noções de primeiros socorros,
frequência cardíaca, percentual de gordura corporal, alimentação, suplementação, cuidados de
si e contato com a natureza.
Todas essas temáticas fazem parte da interação externa característica do material. Para
promover a interação dos alunos com o material/conteúdo foram criados dez jogos online, sete
podcasts, cinco vídeos, dois quiz, dois infográficos e uma cartilha. Nessas construções de
recursos educacionais digitais - REDs (BATISTA, 2021) nos aproximamos do conceito dos
multiletramentos, uma vez que “assumimos a multimodalidade da linguagem - ampliada pelas
tecnologias digitais - como um dos elementos essenciais (PEREIRA, 2014, p. 45)” no processo
de ensino-aprendizagem do alunado, assim superando as limitações das abordagens tradicionais
à EF. A assertiva está ilustrada na tabela abaixo, sendo as modalidades de linguagens (ML)
propostas por Cope e Kalantzis (apud PEREIRA, 2014).
Tabela 1. ML dos OA do material
OBJETOS DE APRENDIZAGEM
(VEZES QUE FORAM UTILIZADOS)

MODALIDADES DE LINGUAGEM (L) E
REPRESENTAÇÕES (R)

Jogo de correlação (5)

L. escrita e R. visuais

Vídeo animação/Videoaula (2)

L. escrita e oral e R. visuais, sonoras e gestuais

Jogo tipo “Pacman” (1)

L. escrita e R. visuais e espaciais

Jogo da memória (2)

R. visuais e espaciais

Infográfico (3)

L. escrita e R. visuais

Quiz (3)

L. escrita

Podcast (4)

L. oral e R. sonoras

Jogo tipo “caça-palavra” (1)

L. escrita e R. visuais
Fonte: Elaborada pelos autores

Dentre as ML apenas as representações táteis não foram exploradas com os OA
mostrados. Esperamos com isso que os usos pedagógicos das narrativas em cenários de ensino
reais possam promover a exploração dessa dimensão dos multiletramentos.
PRÓXIMOS PASSOS
O livro foi desenvolvido com o intuito de possibilitar ao docente uma alternativa para o
ensino do tema saúde a partir de uma abordagem atípica à prática pedagógica da EF. Ao passo
que apresentamos neste escrito os caminhos construtivos do material, deixamos claro que essa
foi a primeira etapa de um todo que se complementa à medida que avança.
O MADDI aqui exposto já foi apresentado aos professores e às professoras de EF da
rede municipal de ensino da cidade do Natal/RN no primeiro quadrimestre de 2021. Por
característica do grupo de docentes, além da espessa parceria entre as partes, foi aberto um
momento de debate sobre o livro. Surgiram então contribuições essencialmente acerca da
acessibilidade do material, sendo apontados como possibilidades o material impresso para os
alunos que não dispõem de acesso à internet, consequentemente a troca dos hiperlinks por QR
code, além da adaptação para audiobook e disponibilidade para outros níveis de ensino.
Foi então solicitado que àqueles e àquelas profissionais que tivessem o interesse em
usar o material em suas vivências pedagógicas preenchessem um formulário online. Diante do
convite, 38 dos cerca de 90 docentes que participaram da exposição do livro demonstraram
interesse em conhecer o material, cenário visto como satisfatório, uma vez que se trata de um
OA não muito utilizado na área.
Os próximos estágios dizem respeito a criação de um grupo em aplicativo de mensagens
para que haja, além da disponibilização do paradidático, um acompanhamento do docente que
decidir utilizá-lo em sala. E, por fim, estes serão convidados a darem uma entrevista com o fim
de expor os aspectos positivos e negativos do uso do material.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descrito o processo de construção do material, reiteramos a importância em desenvolver
um objeto pouco comum ao contexto da EF escolar, uma vez que foi através desse processo
que houve as aproximações com gêneros textuais, plataformas de criação de jogos e produção

de vídeos, senão desconhecidos, distantes das realidades dos autores, tornando possível a
inserção das multilinguagens presentes no livro.
Destacamos a cautela na feitura dos OA para que estes pudessem ser customizados em
diversos outros contextos de aula. E, ainda, enobrecer o exercício do trabalho colaborativo que
foi de grande relevância desde o despontar da ideia, passando pelo processo de avaliar/ser
avaliado, até o produto disponibilizado aos docentes.
Por fim, sabemos que mesmo se tratando de uma etapa específica de um projeto macro,
percebemos que o desafio de desenvolver um material envolto à literatura para um componente
curricular sem tradição em tal método nos faz refletir, além das potencialidades da área, sobre
alguns aspectos como a aproximação com gêneros textuais pouco comuns na área, melhor
ambientação em plataformas gratuitas de criação de MADDI, o trabalho colaborativo dentre
outros, que foram momentos ímpares de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH TEACHING: A
CONSTRUCTION OF DIGITAL (PARA)DIDATIC MATERIAL
ABSTRACT
The study aims to report and discuss the experience of the construction of (para)didactic
material for the teaching of school PE with an emphasis on the transversality of the health
theme in the thematic units. The MADDI consists of 8 stories that take advantage of multilingual
to fulfill this objective. We bring the importance of both the pertinence of the construction and
the aspects arising from the process.
KEYWORDS: Physical Education; health; didatic material.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y ENSEÑANZA DE LA SALUD: UNA
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DIGITAL (PARA)DIDÁTICO
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo informar y discutir la experiencia de la construcción de material
(para)didáctico para la enseñanza de la EF escolar con énfasis en la transversalidad del tema
salud en las unidades temáticas. El MADDI consta de 8 historias que aprovechan el
multilingüismo para cumplir este objetivo. Aportamos la importancia tanto de la pertinencia
de la construcción como de los aspectos derivados del proceso.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; salud; material didático.
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FLASH MOB "SAI DO CELULAR": UMA EXPERIÊNCIA DE
CONEXÃO E AÇÃO1
Danuza Rodrigues de Araújo,
Secretaria Estadual de Educação (SEDUC)
RESUMO
As conexões e caminhos para a construção deste relato de experiência se apresenta como
analise do processo de criação, pesquisa e ação, do flashmob e do impacto desta produção
cênica no espaço e nas pessoas através da plasticidade da dança e sua potência estética,
poética e cênica. Busca-se um olhar para as reverberações nos estudantes e a intenção de
propiciar um diálogo com as mídias digitais, as novas tecnologias móveis, como o celular, e
o universo virtual de relações que elas criam.
PALAVRAS-CHAVE: Flashmob; dança; conexões.
INTRODUÇÃO
A construção deste relato de experiência se apresenta, como se costuma chamar no
meio artístico, enquanto processo de criação. Aqui cabe ressaltar a importância do processo
na construção da performance, a pesquisa de movimento que envolveu a criação e a reflexão
proposta para a ação como foco principal do processo artístico educacional estabelecido.
Os professores artistas envolvidos na produção da ação escolheram a modalidade de
performance denominada flashmob devido ao impacto que esta produção cênica causa no
espaço e nas pessoas através da plasticidade da dança e sua potência estética, poética e cênica.
Pode-se entender que há dois momentos que se integram e dialogam; o primeiro está
na intenção de propiciar um diálogo com as mídias digitais e as novas tecnologias móveis, o
celular, e o universo virtual de relações que elas criam; e o segundo traz o olhar para as
possíveis reverberações do trabalho nos estudantes, nos professores e na escola.
Dessa forma ao se observar o comportamento dos estudantes das escolas públicas da
rede estadual de ensino do estado de Goiás, percebeu-se, não apenas, um distanciamento dos
corpos, mas também uma individualização em suas relações com os outros e com o mundo,
nota-se um caminho sem volta rumo ao isolamento, remete-se a compreensão da sociedade
1
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individualizada de Bauman (2008, p. 69) a individualização veio pra ficar. Cada vez mais a
conversação verbal está cedendo lugar para o teclado, a interatividade através de outras
mídias, de forma virtual, por meio do celular, computador e jogos.
Empiricamente observado, este fato é muito comum entre adolescentes e adultos
jovens, os quais, não se veem pertencentes a uma sociedade que se agrupa em longas
conversas "jogadas fora” com a família sentada em calçadas na porta de casa ou ao redor do
fogão como na época de seus avós e pais, pois nasceram numa geração pautada pela
comunicação virtual, jogos virtuais, relações virtuais e amores virtuais que podem nunca se
concretizar na vida presencial.
Nesse processo contínuo de relações virtualizadas e de conversas instantâneas, o
flashmob se mostra como ferramenta para uma ação efêmera, que busca, como diz Walter
Benjamin (2017) a arte em seu caráter único trás um "aqui é agora" e que atinge o espectador,
impacta quem assiste e viraliza. Uma ação instantânea, objetiva, clara e impactante, que
envolve muitas pessoas e lugares que vão para além das telas do mundo virtual, mas que
caminha para uma realidade expandida e ampliada.
SOBRE O FLASHMOB “SAI DO CELULAR”
Pensando nos múltiplos aspectos da questão da interatividade nas mídias digitais, o
Flashmob “Sai do celular” propôs estudar as transformações que a interatividade está trazendo
para os processos de socialização. Durante a interação da cena, o indivíduo posicionado ao
meio, apesar de estar ao centro da ação, se vê totalmente deslocado do que acontece ao seu
redor, sem participar da movimentação que o rodeia, sem se inteirar na cena e do que se
passa.
Em 2019, o Grupo Experimental de Teatro – GET e a Trupe dos Cirandeiros, ambos
pertencentes do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, grupos de criação de produções
didáticas artísticas criadas para escolas baseado na Base Nacional Curricular Comum - BNCC
e Documento Curricular para Goiás - DCGO, recebeu a demanda de criação de uma
apresentação artística. A pesquisa para a criação da ação usou como recurso metodológico o
flashmob, intitulado como “Sai do Celular”, na busca de se construir um diálogo direto e
imediato da arte com o universo escolar. Participaram da ação professores e alunos da rede

estadual de ensino. Com a ação buscou-se trazer à tona uma reflexão sobre o tempo
despendido no celular em detrimentos dos laços presenciais.
Neste caso, os estudantes e professores foram convidados a participarem de uma ação
comum que os une por um momento exato, marcado, e que os levam para a prática de uma
ação, uma dança, uma arte, um protesto… Neste momento, não se tem apenas pessoas
integradas na performance, vê-se atores, atrizes, dançarinas, bailarinos, protestantes, artistas,
pessoas que defendem uma causa, mas, para além disso, vê-se pessoas, indivíduos e cidadãos
dispostos à mobilização, a tocar e a sensibilizar as pessoas para uma determinada causa, por
meio do flashmob. Cada ação tem um objetivo, ou motivos, bem especifico. Podem-se
verificar anseios de entretenimento, crítica social, reivindicações de olhares, protesto e
expressão artística.
No caso da proposta relatada, o local escolhido foi o próprio Centro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Arte, às 14h30min do dia 12 de junho de 2019, alunos e professores se
reuniram no hall de entrada de forma inusitada, em frente à secretaria e ao portão de entrada
para executar a ação. A mobilização para este flashmob foi organizada por meio de um
aplicativo de conversa em grupo já usado pelos participantes. A ação teve embasamento na
modalidade artística da dança como busca de fazer os alunos viverem, experimentarem,
acolherem e entenderem quem são e como se constroem enquanto seres sensíveis no mundo.
Os professores artistas do GET e Trupe sistematizaram as etapas, a criação da
coreografia e a cena a ser apresentada. Houve a gravação dos vídeos explicativos das
movimentações e decupagem da ação e a divulgação para os professores de teatro e dança da
rede estadual de ensino, alguns professores da rede utilizaram trechos das coreografias em
suas aulas e fizeram o convite para que os alunos comparecessem no local e hora marcada.
Cada aluno recebeu por meio do grupo no aplicativo de conversa pelo celular a coreografia
total e as instruções para a ação. No dia e horário marcado a ação se concretizou com cerca de
trinta participantes e depois se dispersou como esperado.
De acordo com Primo e Cassol (1999, p71) de um modo geral, o flashmob é uma
movimentação rápida como diz o próprio nome Flash = rápido e Mob = Mobilização.
Usualmente é composto por um coletivo de pelo menos dez pessoas que se reúnem de repente
e instantaneamente, onde se realiza uma ação atípica por um período rápido e curto de tempo,

após o ato os participantes rapidamente se dispersam do ambiente como se nada tivesse
acontecido.
RELAÇÕES E CONECTIVIDADES: VIRTUAL X PRESENCIAL
Nos dias atuais a conectividade virtual, e as novas relações que se estabelecem nesses
campos da cibercultura nos provocam a pensar nos processos que envolvem essas novas
formas de comunicação, na distância entre os corpos e nesse sentido questiona-se em que
momento as conexões virtuais impedem ou roubam as conexões presenciais? Busca-se refletir
sobre quais os efeitos da diminuição da capacidade social e como os relacionamentos pessoais
mesmo sendo virtuais se conectam com momento único vivido no presente, em decorrência
da pandemia de COVID-19.
Nesse sentido o presente relato de experiência aborda a utilização do flashmob com a
intenção de instigar a reflexão sobre como as conexões virtuais interferem nas relações
humanas presenciais e até que ponto as conexões em redes sociais afastam os indivíduos das
interações presenciais?
O movimento do flashmob cria tipos inéditos de interação e ocupação dos espaços
urbanos, se materializa em um contato pessoal e, ao se dissipar, acaba retornando ao
ciberespaço, com auxílio de mídias digitais e tecnológicas que permitem novas formas de
comunicação e informação. A relação entre espaço e lugar ganha centralidade, em outras
palavras, surge pela organização virtual na forma de interação em redes sociais na internet e
se perpetua também no virtual, mas só tem razão de ser pela sua ação/intervenção no plano
físico/presencial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os produtos cênicos, artísticos e dançantes das escolas muitas vezes se perdem dentro
da racionalidade instrumentalizada, na qual cada coreografia é devidamente criada para
atender a uma finalidade, evento ou a festividade de alguma data comemorativa, quebra a
necessidade de fluir pela sensibilidade que a arte remonta, na tentativa de se encontrar uma
saída para esse problema é que se objetivou criar uma obra artística que seja vista como arte e
não como produto para atender a uma funcionalidade.

Um dos pontos apresentados na ação “Sai do celular” é a contradição de usar o
elemento virtual para unir os corpos de forma presencial e conectada. A ação que acontece é
única e efêmera, mas neste momento ela se torna uma obra artística que se mantém.
O presente relato de experiência aborda a utilização do flashmob como forma de
sensibilização por meio da arte, instigando a percepção sensível sobre as conexões virtuais e
suas interferências nas relações humanas presenciais. Foram feitas várias conversas sobre
como as conexões em redes sociais afetam os indivíduos em suas interações presenciais e
neste ponto a utilização do flashmob teve um papel fundamental para agregar na reflexão
acerca da problemática das interatividades contemporâneas de forma leve, porém instigante.
Além de proporcionar a experimentação estética da dança e a transição da mesma do
ciberespaço para o mundo real, em que corpos diferentes e sem padrão interagem com a
experiência em dança, criando um lugar em que qualquer indivíduo possa interagir e se
conectar.
A escola tem um papel fundamental na educação dos sentidos, na formação de plateia
para a apreciação artística, pois a educação é um espaço de constante movimento do homem,
um espaço de se vivenciar a cultura, problematizá-la e interpretá-la. Pela educação entende-se
o homem como ser inacabado um eterno "vir a ser" com aprendizagem constante, que precisa
ser formado, não apenas na educação formal, mas também na informal e não-formal, mas em
todos os âmbitos e espaços da sociedade.
A sociedade contemporânea causa várias inovações, mas também nos traz a reflexão
para pensar como as evoluções do sistema capitalista distanciam os corpos e solicita dos
indivíduos uma adaptação ao meio virtual, que é apresentada de forma sutil, gradativa e
apaixonante e é justamente nessa adaptação, que parece ser tão natural, que se fica distante da
realidade concreta e torna o mundo virtual como sendo realidade.

FLASH MOB "GET OUT OF THE PHONE": AN ACTION AND
CONNECTION EXPERIENCE.
ABSTRACT
The connections and paths for the construction of this experience report is presented as an
analysis of the process of creation, research and action, the flashmob and the impact of this
scenic production on space and people through the plasticity of dance and its aesthetic, poetic
and scenic power. It seeks to look at the reverberations in students and the intention of
providing a dialogue with digital media, new mobile technologies, such as cell phones, and
the virtual universe of relationships they create.
KEYWORDS: Flashmob; dance; connections.

FLASH MOB "SALGA DEL MÓVIL": UNA EXPERIENCIA DE
CONEXIÓN Y ACCIÓN.
RESUMEN
Las conexiones y caminos para la construcción de este relato de experiencia se presenta
como un análisis del proceso de creación, investigación y acción, el flashmob y el impacto de
esta producción escénica en el espacio y las personas a través de la plasticidad de la danza y
su estética, poética y poder escénico. Busca mirar las reverberaciones en los estudiantes y la
intención de brindar un diálogo con los medios digitales, las nuevas tecnologías móviles,
como los teléfonos celulares, y el universo virtual de relaciones que crean.
PALABRAS CLAVE: flashmob; baile; conexiones.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA DIGITAL: ANÁLISE
DOCUMENTAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UFS1
Rodrigo de Souza Santos,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Cristiano Mezzaroba,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a formação do sujeito-aluno para a cultura digital
a partir do curso de licenciatura em Educação Física da UFS. A pesquisa se caracterizou em
uma abordagem qualitativa de cunho exploratório e documental. Os resultados apontam que
o curso, nas entrelinhas do seu projeto político pedagógico, objetiva uma formação de
professores de Educação Física críticos e conscientes do seu papel como educadores imersos
em uma cultura midiática em relação às questões específicas que envolvem a cultura
corporal de movimento.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Digital; Formação; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A atuação pedagógica de professores e professoras vêm sendo discutida em grande
escala por diversos segmentos da sociedade. Principalmente, pela necessidade que se
constituiu do docente se reinventar perante os fatos que ocorreram e ocorrem no mundo,
decorrente de uma sociodinâmica cultural e global, neste caso, temos o exemplo mais atual e
complexo que é o vírus Sars-Cov19 e a “pandemia do novo coronavírus” que se vivencia.
Infelizmente, a docência se mostrou uma área em que muitos oferecem críticas, mas poucos
realizam uma análise mais profunda, identificando de fato quais as melhorias que podem e
devem ser estabelecidas.
Acreditamos que uma das discussões mais recorrentes (e que seguimos
acompanhando) foi acerca da necessidade de uma apropriação do uso das tecnologias por
parte dos professores, para certa adequação ao chamado “ensino emergencial remoto”. Porém,
essa discussão se constituiu apenas por uma necessidade emergente da viabilização de aulas
remotas, reforçando os discursos utilitaristas e funcionalistas presentes na sociedade. A
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formação docente para o uso e apropriação dos elementos que formam a cultura digital, não se
inicia agora e nem deve se firmar com uma visão que sobrevalorize as mídias e tecnologias
acima da Educação.
A discussão está muito acima de formar professores que saibam utilizar as tecnologias
como ferramentas pedagógicas. E sim, formar professores críticos, criativos e que também
saibam utilizar as tecnologias como ferramentas constitutivas de uma Educação nãomecanizada, que busque a horizontalidade. Para isso, as universidades públicas, como
instituições democráticas, em que pese os cursos de formação de professores, devem possuir
autonomia e diversidade em seus currículos de formação inicial, para formalizar estudos na
área da Educação e Comunicação. Observando que estes docentes, atuarão na educação
básica, com crianças e jovens, na construção de sentidos e significados que os ajudarão a ter
autonomia no universo desta cultura.
Mediante o exposto, é importante ressaltar que o presente estudo é constituinte de um
projeto maior de dissertação vinculado ao PPGED/UFS 2 . O projeto principal tem como
objetivo analisar a formação de professores para a cultura digital a partir dos cursos de
Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. Neste recorte, o nosso objetivo é analisar a
formação do sujeito-aluno para a cultura digital a partir do curso de Licenciatura em
Educação Física 3 da Universidade Federal de Sergipe, nas entrelinhas seu Projeto Político
Pedagógico.
Pensando na operacionalização deste estudo, decidimos por realizar uma pesquisa de
abordagem qualitativa, em que se concretiza a busca pelo universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2002). Também, constitui-se em uma
pesquisa exploratória quanto aos objetivos, pois segundo Gonsalves (2011, p.67) tem o “[...]
objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado
fenômeno que é pouco explorado.” Quanto aos procedimentos de coleta, faz-se do tipo
documental, pois nesse primeiro momento, foi explorado o Projeto Político Pedagógico de um
determinado campo de formação, o curso de Licenciatura em EF da UFS.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA DIGITAL: DIÁLOGO NECESSÁRIO PARA A
FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Apesar de existirem estudos consolidados quanto a novas perspectivas do ensino da
EF, quando falamos em “aulas de Educação Física” logo surge a ideia enraizada de uma
disciplina exclusivamente composta por movimentos corporais sem sentidos e significados. O
que pouco se discute no imaginário social, é que a EF envolve também uma série de
discussões e reflexões acerca das práticas corporais no sentido social, histórico e cultural.
Nesse sentido, como forma de criação de novas perspectivas para a EF Escolar, pensando na
ideia de corpo e movimento do século XXI e novas tecnologias presentes no cotidiano das
instituições sociais, têm se constituído em diversas universidades brasileiras, estudos acerca
da EF, Mídias e Tecnologias, conforme relatam Araújo, Batista e Oliveira (2016).
Essas novas construções no lócus formativo docente, que envolvem atividades de
ensino, pesquisa e extensão, fazem-se essenciais no processo de formação dos futuros
professores. Mas no tocante ao nosso campo de investigação e sua intencionalidade formativa
contida no seu projeto político pedagógico e currículo, como isso ocorre? Como se constitui
uma formação crítica e criativa para despertar no professor da Educação Básica do
componente curricular EF, um sujeito consciente da sua responsabilidade com a formação
humana para também lidar com a cultura digital?
O Curso de Licenciatura em EF da UFS tem como objetivo geral “Formar professores
qualificados para intervir, acadêmica e profissionalmente, em instituições públicas e privadas,
no componente curricular de Educação Física da Educação Básica e Profissional.” (BRASIL,
2011, p.1). O seu currículo é diversificado e apesar de em um primeiro momento não citar de
fato as relações com “cultura digital” nas suas diversas disciplinas, identificamos em algumas
delas, principalmente em seus objetivos específicos, possibilidades de intervenções
fundamentadas que envolvam estudos acerca dessa temática com as mídias e tecnologias.
No primeiro objetivo específico, enxergamos, no que diz respeito a formar professores
orientados para analisar a realidade social transformando a cultura corporal de movimento
(BRASIL, 2011), possibilidades de desconstrução e ressignificação das práticas corporais,
que por muitas vezes são moldadas e ditadas por influência da mídia. Fantin e Rivoltella
(2012) explicam que a formação inicial pode contribuir na problematização destas questões
não apenas oferecendo reflexões mais amplas entre mídia, educação, comunicação e

tecnologias, mas também com a apropriação e construção das competências midiáticas por
parte dos futuros professores.
Investigando o tópico referente à estrutura curricular do curso, verificamos apenas 1
(uma) disciplina que cita de forma direta na sua ementa, estudos acerca da cultura da mídia,
sendo essa a disciplina “Educação Física, Esporte e Mídia”. Além disso, a disciplina é de
cunho optativo. Identificamos que a disciplina é voltada de forma direta ao estudo e
apropriação de uma temática muito presente na EF, ou seja, o esporte enquanto fenômeno
sociocultural. Essa desmistificação do fenômeno esportivo é essencial, pois é nele que muitas
práticas das aulas de EF Escolar estão pautadas. É justamente pela força midiática desse
fenômeno, que ele ainda permanece como prática hegemônica nas aulas. Como esclarecem
Pires e Silveira (2007, p. 24): “[...] em vista da importância assumida pelo esporte como
elemento hegemônico na cultura de movimentos da sociedade contemporânea, torna-se cada
vez mais necessário pensá-lo em todas as suas dimensões e manifestações.”
A referida disciplina também propõe uma “Reflexão acerca da Educação para mídia e
possibilidades de Intervenção na mídia esportiva a partir da Educação Física”. Neste sentido,
Fantin e Rivoltella (2012) pensam na formação em Mídia-Educação e suas dimensões de
Educação para, com e através das mídias, o que respectivamente seriam a perspectiva crítica
(a mídia como objeto de estudo), instrumental (a mídia como instrumento metodológico), e
expressivo produtiva (produção de vídeos, jornais, revistas, entre outros).
Como sujeitos que já se envolveram diretamente com a disciplina de Educação Física,
Esporte e Mídia, podemos apontar fatores reais com potencial formativo necessário, pois,
apesar do foco ser a EF, não se limita a tal, visto que ela também possibilita construir
possibilidades articuladas para (e com) outros cursos de formação de professores, bem como
outros campos de saberes, como o a presença constante de estudantes do curso de jornalismo
nos comprova esse fato.
Nas entrelinhas de várias outras disciplinas do curso de Licenciatura em EF da UFS,
também se pode observar que há uma intencionalidade formativa que pode envolver a relação
entre EF, mídias e tecnologias. Destacamos as disciplinas: “Saúde, Sociedade e Educação
Física”, “Educação Física, Adaptação e Inclusão”, “Pedagogia do Esporte 1 e 2”, “Esporte e
Modernidade”, “Corpo, Filosofia e Educação” e “Tópicos Especiais em Educação Física”,
quando tematiza a relação cinema e esporte.

Imaginando que estas disciplinas possam contribuir com uma formação crítica para
um uso crítico e apropriação da mídia, podemos imaginar e até sugerir algumas
possibilidades. A abordagem das questões midiáticas na disciplina “Saúde, Sociedade e EF”
envolve identificar na mídia uma forma de produzir saberes, geralmente hegemônicos, em
relação às questões que envolvem corpo, saúde e doença. Já a disciplina “Educação Física,
Adaptação e Inclusão” pode atuar realizando trabalhos de conscientização sobre a necessidade
da inclusão e respeito às pessoas deficientes por meio da produção de vídeos, jornais etc. Por
sua vez, as disciplinas “Pedagogia do Esporte (I e II)” e “Esporte e Modernidade”, informam,
basicamente, que procuram operar, em relação às questões midiáticas, na reconstrução dos
conceitos pré-estabelecidos pela TV (principalmente) acerca das práticas esportivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nestas palavras finais, achamos necessário informar que essa breve e inicial análise
não se apresenta como suficiente para explicar um fenômeno complexo como é o caso do
currículo de um curso de Licenciatura. Mas, retomando o nosso objetivo geral de analisar a
formação do sujeito-aluno para a cultura digital a partir do curso de Licenciatura em EF da
UFS, entendemos que abrimos alguns caminhos de interpretação para uma investigação
maior, com finalidades parecidas.
Constatamos que o curso do EF, no tocante ao seu currículo formador, possui
materializado em seu Projeto Político Pedagógico uma ideia de formar professores e cidadãos
críticos, conscientes do seu papel como educadores. Desmistificando fenômenos hegemônicos
no campo escolar das aulas de EF, ressignificando conceitos que a mídia oferece ao senso
comum e utilizando a mídia como uma possibilidade de produção e circulação de saberes.
Também destacamos que essa análise é preliminar e ainda inconclusiva, pois a pesquisa
seguirá com a intenção de uma busca mais apropriada acerca dos cursos de Licenciatura na
Universidade Federal de Sergipe, ou seja, partiremos da análise curricular de um curso do
qual conhecemos para, a partir desses dados e de suas decisões metodológicas, ampliar para
compreender o contexto de outros cursos de Licenciatura na UFS.

TEACHER TRAINING AND DIGITAL CULTURE: DOCUMENTAL
ANALYSIS OF THE LICENSING COURSE IN PHYSICAL
EDUCATION AT UFS
ABSTRACT
This work aims to analyze the formation of the student-subject for digital culture from the
Licensure Course in Physical Education at UFS. The research was characterized by an
exploratory and documentary qualitative approach. The results show that the course, between
the lines of its political and pedagogical project, aims at training Physical Education
teachers who are critical and aware of their role as educators immersed in a media culture.
KEYWORDS: Digital Culture; Formation; Physical Education.

FORMACIÓN DOCENTE Y CULTURA DIGITAL: ANÁLISIS
DOCUMENTAL DEL CURSO DE LICENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA
EN UFS
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar la formación del sujeto-alumno de cultura digital
de la Licenciatura en Educación Física de la UFS. La investigación se caracterizó por un
enfoque cualitativo exploratorio y documental. Los resultados muestran que el curso, entre
las líneas de su proyecto político y pedagógico, tiene como objetivo formar docentes de
Educación Física críticos y conscientes de su papel como educadores inmersos en una
cultura mediática.
PALABRAS CLAVES: Cultura digital; Formación; Educación Física.
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“INFELIZMENTE EXISTE ESSE MOVIMENTO FEMINISTA”:
GÊNERO E SEXUALIDADE EM CASOS NOTICIADOS DO
QUADRADO MÁGICO DO FUTEBOL BRASILEIRO1
Emilio Ben Barreto Freire,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Lauryn Nunes de Quadros,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
Quando se trata de gênero e sexualidade no campo esportivo, há uma tendência a olhar para
pessoas diretamente ligadas ao universo LGBTQIAP+. O presente trabalho analisou discursos
sobre gênero e sexualidade em casos noticiados dos jogadores que compuseram o chamado
“quadrado mágico” do futebol brasileiro. A inspiração metodológica foi a análise de discurso
e para buscar as notícias foi utilizado apelidos e o termo “mulher”. Conclui-se que as
categorias aparecem e seguem a heteronormatividade.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Sexualidade; Futebol; quadrado mágico.
INTRODUÇÃO
Quando se trata de gênero e sexualidade dentro do campo esportivo e dentro da mídia
esportiva, há uma tendência a olhar apenas para pessoas que estão diretamente ligadas ao
universo LGBTQIAP+, ignorando assim outras identidades de gênero e sexualidade. Ainda
assim, por vezes, os próprios espaços que buscam futebóis alternativos são apropriados “[...]
por ‘homens cisgênero, gays, brancos e definidos’ [sic], que se regozijam de encontrar
semelhantes ali, e não haveria, dessa maneira, muita chance para a existência de diferentes”
(CAMARGO, 2020, p. 599), esvaziando-o politicamente para outras possíveis minorias e
caindo na armadilha da representatividade.
Buscando se desvencilhar dessas armadilhas, ao mesmo tempo, sem negar outros
futebóis possíveis, o presente trabalho busca olhar para discursos sobre gênero e sexualidade
em casos noticiados envolvendo os jogadores que compunham o chamado “quadrado mágico”

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

do futebol brasileiro 2 que ganhou uma certa notoriedade com seu sucesso na copa das
confederações (do futebol masculino) no ano de 2005. Estes jogadores de futebol certamente
não são os primeiros que se destacam quando se pensa em gênero e sexualidade no contexto
futebolístico, contudo pela repercussão que todos têm na mídia, consideramos importante
realizar este recorte.
Este trabalho parte de um interesse dos autores de buscar relações para analisar o futebol
espetáculo sob a ótica de gênero e sexualidade para uma disciplina que aborda ética no curso
de graduação em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, a
experiência de um dos autores trabalhando como professor em escolinhas de futebol e
observando como meninos desde cedo incorporam discursos misóginos, nos levou a questionar
onde e quando as crianças aprendem a se comportar desta maneira.
Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar o discurso dos jogadores que compõem
o quadrado mágico do futebol brasileiro (Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho e Robinho) em
casos noticiados envolvendo temas de gênero e sexualidade. O artigo busca inspiração
metodológica

na

análise

do

discurso

(AD)

da

linha

francesa,

considerando

língua/sujeito/história (CAREGNATO; MUTTI, 2006), assim como considera o contexto
midiático no qual os casos noticiados estão inseridos.
O “QUADRADO MÁGICO” DO FUTEBOL BRASILEIRO
Para o levantamento de dados dos casos noticiados envolvendo os personagens
envolvidos no quadrado mágico foi feita uma busca simples na plataforma de vídeo do Youtube
e na plataforma de busca do google notícias utilizando os apelidos3 dos jogadores e o termo
“mulher”. A partir dos resultados encontrados foi feito um recorte do material que: (1) foi
apresentado por algum veículo midiático que se caracteriza como jornal, revista ou emissora de
televisão; e (2) considerado como relevante para AD de gênero e sexualidade.
Seguindo uma ordem temporal do caso mais antigo para o mais recente, começaremos
apresentando o caso do Ronaldo “Fenômeno”, que foi coberto pela rede Globo. O caso se
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notabilizou como um "escândalo envolvendo três travestis”, do qual “o craque disse estar
arrependido, negou ter feito sexo com os travestis e garantiu que não consumiu drogas”
(GLOBO, 2008).
Fica explícito tanto nas falas de Ronaldo, que diz ter feito “uma grande besteira na vida
pessoal”, quanto na cobertura midiática, que o atleta é atleta em tempo integral, podendo perder
contratos de patrocínio por algo que ocorreu fora de campo. Também aparecem elementos do
processo de masculinização, uma vez que realizar atos sexuais com travestis supostamente
colocaria a sua masculinidade em cheque. Isso mostra como, via de regra, o âmbito esportivo e
competitivo lida com os limites do binarismo masculino/feminino e despreza qualquer
alteridade longe do padrão performático de excelência, o masculino (CAMARGO; KESSLER,
2017). Ao ser perguntado por uma repórter se sabia que se tratava de travestis, Ronaldo
respondeu que “em nenhum momento eu soube que era travesti. Eu sou completamente
heterosexual e disso acho que não tem dúvida”
O episódio referente ao Ronaldinho ocorreu no dia anterior ao dia internacional das
mulheres do ano de 2013 após um jogo da Copa Libertadores da América, quando uma repórter
sugere que o mesmo dedica o gol feito na partida para todas as mulheres e, em seguida,
questiona se o jogador está namorando. De imediato ele reage perguntando: “Quer namorar
comigo?” (UOL, 2013). Em programa dos canais “Sportv” o caso foi motivo de risadas e
Ronaldinho foi elogiado por "surpreender dentro de campo e fora também”. Os comentários de
diferentes vídeos, que reproduzem aquele que virou meme, também reforçam a “ousadia” e a
capacidade de “dibre” do Ronaldinho.
Quanto ao Kaká, não foi encontrado nenhuma polêmica noticiada na imprensa
envolvendo ele em específico 4 . Dentre as buscas realizadas aparecem notícias tratando do
nascimento do filho de Kaká, assim como sua relação com casamento e religião. Apesar disso,
a ex-esposa do mesmo revelou em entrevista que perdoaria uma traição “porque quando o
homem trai, é sinal de que a sua mulher falhou em algum ponto. [...] se ele me trair, acho que
estou fazendo algo de muito errado” (R7, 2014). Esse discurso remete a uma posição de
submissão da mulher no relacionamento que deve ser uma “boa moça” para que o marido não
4
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apronte fora de casa. O ambiente esportivo coloca muito mais valores do gênero masculino em
disputa do que os do gênero feminino (BANDEIRA; SEFFNER, 2013), principalmente quando
se trata do futebol, um esporte de homens. Por sua vez, isso acaba naturalizando discursos da
ex-esposa do Kaká. Questionamos: como seria interpretado se algum jogador de futebol
(homem) afirmasse isso sobre sua esposa?
Robinho foi condenado por violência sexual que teria acontecido em 2013 em conjunto
com outros cinco homens (GLOBOESPORTE, 2017). Em 2020, após o caso novamente ganhar
respaldo nas mídias, ele teve seu contrato suspenso pelo clube que atuava. Ao falar do caso
nesse mesmo ano, Robinho, em entrevista ao UOL Esporte lamentou que “Infelizmente existe
esse movimento feminista, que não sei o que... Muitas mulheres que não são nem mulheres”
(UOL, 2020).
O caso mais recente envolvendo um jogador do quadrado mágico é do Adriano
“Imperador”. Após jornais revelarem que o ex-jogador “vive relação com duas mulheres sem
que elas saibam uma da outra” (ISTOÉ, 2021), ele foi para as redes sociais e publicou uma
selfie com a legenda, “Não são duas ex-namoradas são 5 (risos) ui ui” (ADRIANO, 2021).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento realizado ao longo do trabalho buscou analisar discursos de gênero e
sexualidade em matérias envolvendo o quadrado mágico do futebol brasileiro. Observamos que
as falas dos atletas carregam essas categorias, as despolitizam e/ou tratam-nas segundo a lógica
hegemônica da heteronormatividade. Isso foi visto com o Ronaldinho ao romantizar o dia
internacional das mulheres, com o Ronaldo ao se afirmar como hétero a partir do episódio com
os travestis e com o Robinho ao criticar o movimento feminista, distorcendo o que seria esse
movimento. A mídia, por sua vez como visto, se isentou de posicionar-se, deste modo então
corroborando para a ordem vigente, sobretudo por se tratar de ídolos e valiosas marcas
esportivas.
Os resultados também nos oferecem elementos para educar e observar crianças e jovens
sobre questões de gênero, problematizando justamente as falas acima que em outros momentos
são motivos para piadas e para enaltecer a virilidade. Ao mesmo tempo, é importante enfatizar
que os dados por si só, em relação aos posicionamentos dos jogadores que são muitas vezes
ídolos para futuros atletas, não são o suficiente para explicar a discriminação de gênero no meio

futebolístico, que pode também ter outras origens, mas oferece uma porta de entrada para
questionar essas relações.
Concluímos que outros levantamentos que façam recortes a partir de outras questões
como raciais, deficiência, classe social e etc podem contribuir para a elaboração de materiais
que intercalam o campo de Educação Física e mídia na busca de superar violências estruturais
da nossa sociedade.

“UNFORTUNATELY THIS FEMINIST MOVEMENT EXISTS.”:
GENDER AND SEXUALITY IN NEWS CASES ABOUT THE
BRAZILIAN FOOTBALL MAGIC SQUARE
ABSTRACT
When approaching gender and sexuality in sports, there is a tendency to only look at people
directly linked to the LGBTQIAP+ universe. The present study analyses discourse about gender
and sexuality in news cases of the players in the Brazilian football magic square. Discourse
analysis was used as methodological inspiration and to search for the news nicknames and the
term “woman” was used. We conclude that the categories appear and follow heteronormativity
KEYWORDS: Gender; Sexuality; football; magic square.

“DESAFORTUNADA QUE EXISTE MOVIMIENTO FEMINISTA”:
GÉNERO Y SEXUALIDAD EN CASOS NOTICIAS DEL CUADRADO
MÁGICO DEL FÚTBOL BRASILEÑO.
RESUMEN
Cuando se trata de género y sexualidad en el campo deportivo, existe una tendencia a mirar a
las personas directamente conectadas al universo LGBTQIAP +. El presente trabajo analizó
discursos sobre género y sexualidad en casos denunciados de los jugadores que componían el
llamado "cuadrado mágico" del fútbol brasileño. La inspiración metodológica fue el análisis
del discurso y se utilizaron apodos y el término “mujer” para la búsqueda de noticias. Se
concluye que las categorías aparecen y siguen la heteronormatividad.
PALABRAS CLAVES: Género; Sexualidad; Fútbol; Cuadrado mágico.
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RESUMO
Este estudo analisa a contribuição do seminário “Educação Física e Escola: Diálogos e
perspectivas” para formação de licenciandos em Educação Física da Universidade Federal
de Sergipe. Utilizando a mídia-educação, refere-se a um trabalho qualitativo, considerando
um método que abrange a lógica de planejamento, levantamento das informações e análise
de dados. Foram nítidas as contribuições: valorização do processo comunicativo, a
criatividade como processo e a formação crítica como base fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: mídia-educação; formação acadêmica; educação física
INTRODUÇÃO
Este estudo foi um exercício de aproximação no campo teórico-metodológico que
baliza e dá sustentação às pesquisas e interlocuções ao grupo de pesquisa2 e traz a mídia-

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Observatório da Mídia Esportiva (OME). Um grupo de pesquisa vinculado a da Universidade
Federal de Sergipe/UFS e que possui como abrangência acadêmica a área da Educação Física,
principalmente nos seguintes temas: mídia, TDIC, política pública, esporte, lazer, educação, escola.
1
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educação3, no centro das discussões. Para isso, analisamos um Seminário acadêmico proposto
pela disciplina Educação Física Escolar I, do curso de Educação Física Licenciatura da
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
O Seminário trouxe inquietações que foram problematizadas com a responsabilidade a
qual mereciam os temas geradores que envolveu a sociedade, a educação/Educação Física, a
mídia, a escola entre outros. Esses temas apresentados a cada dia do evento, foram expostos
em forma de contribuição para a formação acadêmica, profissional e humana dos
participantes.
O objetivo do estudo foi analisar e construir relações com o campo da mídia-educação
para a formação acadêmica, a partir do Seminário “Educação Física e Escola: Diálogos e
perspectivas”.
A mídia-educação constitui-se um campo acadêmico que nos instiga e também nos
convida por meio do uso e da apropriação crítica e criativa das mídias e das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), como ressalta (BELLONI, 2001; FANTIN,
2006), a buscar interfaces com o meio escolar numa perspectiva pedagógica. Nesse sentido,
coube refletirmos sobre a importância da mídia-educação para ler e interpretar o momento
atual - que é complexo, dinâmico, multifacetado - sobretudo, provocando a nossa reinvenção.
Ponto crucial da pesquisa foi perceber o caminho traçado por egressos da universidade
e sua contribuição para os acadêmicos como também, a mídia-educação presente em todo
instante, apontando caminhos e possibilidades didático-metodológicas-pedagógicas.
A escola é um espaço fecundo para intervenções pedagógicas e estabelecer uma
sincronia entre aqueles que já saíram da graduação e os que estão cursando a Educação Física
e tendo ela (a escola) como um palco para pensar perspectivas vividas e que irão ser
vivenciadas foi e é um diferencial na formação acadêmica. Portanto, uma característica
essencial no Seminário foi aproximar a mídia-educação respondendo às demandas educativas
de nosso tempo, principalmente em tempos de ensino remoto.

A mídia-educação pode ser entendida desde uma perspectiva que compreende as mídias como objeto
de estudo complexo e multifacetado e/ou como dispositivos pedagógicos e como prática social, onde o
sujeito possa aprender com o “sobre”, o “para” e o “através” das mídias.
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O SEMINÁRIO E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O seminário iniciou no dia 10 de dezembro do ano de 2020 e finalizou no dia 11 de
fevereiro de 2021. Foi realizado no formato remoto e com auxílio das TDIC foi possível
transmitir as palestras via plataformas de videoconferência, a saber, Google Meet que é um
servidor de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.
Os palestrantes foram escolhidos por dois critérios principais: 1- Ter sido egresso da
instituição de ensino; 2- Conseguir dialogar seu objeto de estudo com a perspectiva da
Educação Física Escolar. A maioria era egresso da UFS, somente um palestrante não teve sua
formação inicial na instituição, entretanto, o mesmo tornou-se integrante do OME/UFS e em
seguida foi aluno especial no programa de Mestrado em Educação.
Os palestrantes estavam inseridos na pós-graduação, três (03) concluíram o mestrado e
dois (02) estavam na condição de mestrando. Os organizadores do evento mediavam as
palestras e, após cada explanação, abria-se um espaço para as discussões oriundas das
temáticas apresentadas o que tornou um espaço vivo e real.
As reflexões advindas desse contexto foram determinantes para a escolha do desenho
teórico-metodológico desta investigação que se caracterizou em um estudo qualitativo por
abranger uma sequência de etapas conceituais e empíricas, tendo como finalidade entender a
natureza do fenômeno social (FLICK, 2009), neste caso, a mídia-educação, a formação
acadêmica e o curso de Educação Física.
O estudo Descritivo, proporcionou relacionar “[...] a estratégia escolhida ao se
examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular
comportamentos relevantes” (YIN, 2001, p.27). Ainda, elencamos alguns procedimentos que
fizeram parte da pesquisa para ampliar a compreensão significativa do estudo:
1)

Contato com os palestrantes para apresentar a intencionalidade do estudo e sua

autorização de registro;
2) Registro (gravação) das palestras enquanto Diário de Campo;
3) Elaboração e aplicação dos questionários com os palestrantes do seminário através
da plataforma Google Forms;
4) Análise das contribuições de cada palestra para a formação acadêmica dos
estudantes.

Para ampliar a compreensão sobre o questionário e nosso objeto de estudo
destacaremos algumas perguntas do mesmo, tais como: qual é a sua relação com o tema do
seminário “Educação Física e Escola: Diálogos e perspectivas”? Quais as contribuições da sua
palestra para a formação acadêmica dos licenciandos? Você vê relação da sua palestra com o
conceito de mídia-educação?
CONTRIBUIÇÕES DAS PALESTRAS E A MÍDIA-EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO
ACADÊMICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Um ponto crucial apontado pelos palestrantes (egressos) foi achar oportuno discutir
com os acadêmicos de Educação Física conceitos amparados em algumas estratégias de
ensino e aprendizagem, a saber: por meio da aceitação e/ou reconhecimento do outro,
sobretudo, as outras formas de linguagens/expressões para o estabelecimento da
comunicação; por meio também da liberdade de pensamento (imaginação), do conhecimento
e da capacidade de avaliação do sujeito; e, por fim, a possibilidade de produzir, conhecer e
refletir sobre a linguagem imagética midiática fazendo-se uso da autorreflexão crítica.
Outro aspecto importante explicitado pelos palestrantes (egressos) foi a preocupação
de estarmos atentos as mudanças no âmbito social ou no educacional, como por exemplo, as
percebidas na cultura digital (a influência dos meios de comunicação na vida dos sujeitos) e
no Ensino Médio (as mudanças e exigências curriculares), visto que estas impactam
diretamente na vida social e profissional de todos.
Para Imbernón (2011), há um déficit no processo de formação do educador, que ao
concluir seu curso, não tem o domínio de questões que o cercam e de outras que virão,
desenvolvendo incertezas e inseguranças que reverberam na sua práxis. Nessa direção, a
formação inicial de professores é ponto-chave na configuração da profissionalização no
campo da docência.
Ao abordar a temática acerca dos saberes docentes, os participantes puderam
compreender a exegese do termo saberes, como também, situar diversas possibilidades de
(re)construções coletivas e necessários na atuação docente. Os docentes, em suas trajetórias,

(re)constroem conhecimentos por meio de experiências, itinerância4 formativas nas dimensões
pessoal, acadêmica e no exercício da profissão.
Quando o assunto é inclusão o processo comunicativo torna-se um dos pontos cruciais
para o sucesso do ensino e aprendizagem, pois é muito comum ouvirmos falar sobre inclusão,
mas se as pessoas não conseguem se comunicar, o que acontece é o inverso, a exclusão.
Portanto, esse foi um tema que contribuiu para uma discussão ampliada que envolveu as
pessoas com deficiência, as formas de linguagens/expressões de cada um e o aceso às TDIC.
Já no âmbito da criatividade podemos destacar a possibilidade de perceber-se como
indivíduo potencialmente criativo. Além de compreender as relações entre criatividade e o
processo de aprendizagem e ensino que, de maneiras e atitudes criativas, podem favorecer o
desenvolvimento da criatividade no espaço escolar.
Outro aspecto importante referenciado nesta pesquisa e instigado no Seminário, foi a
autorreflexão crítica como condição para enfrentamento à semiformação cultural (ADORNO,
1996), no ambiente escolar, haja vista a influência da indústria cultural, por meio das TDIC,
sobre a vida dos sujeitos na atualidade, inclusive professores e alunos. Nesse sentido,
acredita-se que ao contribuir com a formação acadêmica dos futuros professores, contribui-se
também com a educação básica, pois eles precisam formar-se para depois formar os alunos,
do contrário, continuaremos nesse ciclo vicioso que nos torna reféns da lógica perversa de
dominação social, inclusive as exercidas pelas mídias e TDIC.
A formação acadêmica na contemporaneidade precisa reconhecer e compreender a
mídia-educação como mais um processo educativo viável que independe da disciplina e do
conteúdo que irá ser ministrado, podendo ser Educação Física, Matemática ou Artes, mas,
que: valorize a utilização de dispositivos pedagógicos, referindo-se, portanto, a uma educação
“com” as mídias; valorize uma educação que analisa e estabelece críticas aos produtos
midiáticos, educação “para” as mídias; e, por fim, permite que os sujeitos passem de sujeitos
receptores para produtores de mídia, educação “através” das mídias. Dito isto, precisa-se
formar professores que produzam conhecimento e não como meros aplicadores de
conhecimento.

O termo itinerância compreende um processo formativo marcado por incursões. Sustenta-se a
valorização das experiências de vida, as trajetórias e os caminhos percorridos pelos docentes
participantes (SOUZA, 2006).
4

Portanto, acreditamos que a mídia-educação se faz necessário e pode contribuir para a
formação acadêmica. Isto ficou exposto no Seminário seja explicitamente, quando o
palestrante tratou, especificamente, o tema ou, subliminarmente, em que as práticas docentes
traziam em seu âmbito a mídia-educação, o que ratifica que educar com/para e através das
mídias pode tornar suas tarefas mais criativas, críticas e problematizadoras de acordo com a
realidade (FANTIN, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa trouxe algo importante para a formação que foi, a partir de uma imersão
em um evento acadêmico, estabelecer uma relação entre o conhecimento de história de vida
no campo profissional e com o conhecimento acadêmico, materializado na trajetória de cada
um palestrante que carrega consigo um senso de responsabilidade e luta por causas latentes
em nossa sociedade.
O presente estudo conseguiu trazer algumas contribuições extraídas das palestras
(valorização do processo comunicativo; a criatividade; a formação crítica; etc) e,
principalmente, correlacioná-las com o campo da mídia-educação e da escola, não o trazendo
como um suporte pedagógico, mas como um processo educativo necessário para a formação
humana, em especial para a formação acadêmica dos estudantes.

MEDIA-EDUCATION IN AGENDA: POSSIBILITIES AND
PERSPECTIVES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study analyzes the contribution of the seminar "Physical Education and School:
Dialogues and perspectives" for the training of undergraduate students in Physical Education
at the Federal University of Sergipe. Using media-education, it refers to a qualitative work,
considering a method that encompasses the logic of planning, information gathering and data
analysis. The contributions were clear: valuing the communicative process, creativity as a
process and critical training as a fundamental basis.
KEYWORDS: media-education; academic education; physical education

MEDIAEDUCACIÓN EN LA AGENDA: POSIBILIDADES Y
PERSPECTIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Este estudio analiza el aporte del seminario "Educación Física y Escuela: Diálogos y
perspectivas" para la formación de estudiantes de pregrado en Educación Física de la
Universidad Federal de Sergipe. Utilizando educación en medios, se refiere a un trabajo
cualitativo, considerando un método que engloba la lógica de planificación, recolección de
información y análisis de datos. Los aportes fueron claros: valorar el proceso comunicativo,
la creatividad como proceso y la formación crítica como base fundamental.
PALABRAS CLAVES: educación en medios; formación acadêmica; educación física
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RESUMO
Este estudo objetivou compreender ações de docentes e discentes dos cursos de Educação
Física da UFMG, durante a pandemia. Foram analisadas reportagens veiculadas nas
webpages da UFMG e da EEFFTO, de março/20 a março/21. Identificou-se ações do ensino,
pesquisa e extensão que utilizaram recursos tecnológicos na retomada e realização das
atividades e que têm se mostrado eficientes, no que tange à continuidade de estudos e a
prática corporal da comunidade acadêmica.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade remota emergencial; Prática multidisciplinar; Comunicação.
INTRODUÇÃO
De acordo com a historiadora Denise Sant’Anna (2020), o marco do século XXI é a
pandemia causada pela COVID-19. Por sua incrível capacidade de disseminação somada à
consequente atividade migratória do mundo moderno, a doença se tornou não apenas uma
questão de ordem sanitária asiática, mas um agravante da saúde pública mundial. Para além
do campo da saúde, a pandemia gerou impactos em diferentes setores, como político,
econômico, social e educacional (FAIOLA, 2020), gerando uma crise ampla. No campo da
educação, todas as suas modalidades foram afetadas, da educação infantil ao ensino superior.
Nessa conjuntura, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como importante
instituição pública reconhecida nacional e internacionalmente, mostrou-se íntegra no
seguimento das orientações do Ministério da Saúde em detrimento do decreto de pandemia
pela Organização Mundial da Saúde. Desde março de 2020, periodicamente, a reitoria tem
anunciado portarias, notas, ações e recomendações visando ao esclarecimento e à prevenção
1
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da disseminação do novo coronavírus e buscando informar a comunidade acadêmica sobre as
deliberações da administração central da UFMG. Dentre as principais medidas adotadas,
citam-se: suspensão das aulas presenciais; criação de um comitê de enfrentamento a
pandemia; adoção de atividades remotas/flexibilizadas; aplicação de políticas de apoio,
inclusão digital e assistência estudantil; criação de ações de acessibilidade, inclusão e saúde
mental; e realização de ações formativas para as práticas pedagógicas remotas (UFMG,
2021a). Dessa maneira, a UFMG tem produzido conhecimento científico e sistematizado, por
meio de variadas ações, e com ampla divulgação midiática à comunidade acadêmica.
Nesse âmbito, a instituição tem trabalhado para dar suporte à difusão de informações
necessárias às ações de ensino, pesquisa e extensão das suas unidades. Os setores de
comunicação de cada uma delas têm se engajado na produção de mídias visuais, impressas,
audiovisuais em diversos veículos, dentre elas, reportagens publicadas nas webpages.
Integrante desse conjunto de setores acadêmicos, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (EEFFTO), que abriga os cursos de Educação Física (EF) nas
modalidades licenciatura e bacharelado, foi escolhida como unidade principal a ter sua
divulgação midiática analisada neste trabalho, que tem por objetivo identificar e analisar as
diversas ações do corpo docente e estudantil da EF na UFMG durante a pandemia, diante das
principais medidas educativas e de segurança adotadas pela instituição.
METODOLOGIA
Foram coletadas notícias divulgadas pela webpage da UFMG e da EEFFTO
relacionadas à atuação e integração de estudantes e professores de EF. O período pesquisado
foi de março de 2020, quando o vírus oficialmente chegou ao Brasil, a março de 2021. Na
webpage da EEFFTO, não ouve critério exclusão de notícias, sendo lidas todas aquelas
publicadas no período de recorte. Já para a webpage da UFMG, foram analisados os títulos e
resumos das reportagens publicadas no mesmo período, para seleção daquelas que seriam
lidas posteriormente. Foram identificadas reportagens sobre relatórios, eventos, estudos,
aulas, entrevistas, ações sociais, notas, processos seletivos, premiações, fóruns, vídeos,
dissertações, lives e livros. No conjunto de reportagens lidas, foram coletadas aquelas que
continham a presença de um (ou mais) dos seguintes parâmetros: 1) Mencionar um
professor/profissional graduado em Educação Física na EEFFTO; 2) Mencionar um estudante

de Educação Física da EEFFTO; 3) Mencionar um docente lotado no Departamento de
Educação Física ou no Departamento de Esportes da EEFFTO. O material coletado foi
catalogado e categorizado em um banco de dados, utilizando-se o Microsoft Excel, versão
2010, para posterior análise e interpretação (MINAYO, 2001).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 1.531 notícias sobre a temática da presente pesquisa na webpage
oficial da UFMG, sendo selecionadas 31 delas. Já na webpage da EEFFTO, de 324
reportagens publicadas foram selecionadas 55. Os temas nelas tratados foram agrupados
conforme as ações de ensino, pesquisa e extensão.
EIXO DO ENSINO: AS AULAS REMOTAS
Com o impedimento do ensino nos campi, a retomada das aulas se deu por um novo
formato: o digital. Chamado de ensino remoto emergencial (ERE), a estratégia adotada pela
comunidade acadêmica possibilitou a continuidade dos trabalhos por parte dos docentes,
discentes, técnico-administrativos em educação e demais colaboradores (UFMG, 2020).
Dessa forma, o ERE representou (e ainda representa) uma alternativa à continuação da
formação acadêmica e profissional inerentes à formação humana. Nesse contexto, os recursos
usados no ERE foram diversificados. Para além das aulas remotas, principal adaptação das
aulas presenciais, também foram utilizadas ferramentas de áudio, leitura, vídeo e apresentação
(RIGUEIRA-JÚNIOR, 2020). Pilar importante da implementação de políticas para o ensino
de graduação, é notório citar o apoio dado pela Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (PRAE)
aos estudantes. O órgão, que buscou a implementação de muitas ações afirmativas, publicou
diversas chamadas para a obtenção de apoio a projetos estudantis, focado na conceção de uma
assistência focalizada a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além da
PRAE, os estudantes também tiveram acesso aos benefícios da Fundação Universitária
Mendes Pimentel, uma instituição sem fins lucrativos cuja missão é prestar assistência aos
alunos de baixa renda (UFMG, 2021b). Destarte, todas essas ações também fundamentaram
as atividades de professores e alunos, no contexto da pandemia e adoção do ERE.
Contudo, também é necessário dizer que o ensino remoto também apresentou aspectos
desfavoráveis que tanto desafiaram a gestão universitária. Por se dar de forma digital, ele é

desvantajoso em alguns aspectos, sendo a comunidade, muitas vezes, refém deles. Citam-se,
principalmente, a necessidade de uma internet estável, a redução da interação entre pares e a
falta do contato humano. Ainda que diante desses contratempos, os aspectos positivos se
sobressaem (RIGUEIRA-JÚNIOR, 2020). De forma globalizada, conclui-se que o ERE não é
a melhor estratégia de ensino-aprendizagem-avaliação se comparado ao ensino presencial,
mas ele possibilita a continuidade dos estudos e das atividades promovidas pela Universidade.
EIXO DA PESQUISA: A CONTÍNUA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
A UFMG tem desenvolvido importantes pesquisas com diversos focos na luta contra a
COVID-19 e seus impactos. Nesse contexto, as ações da área da EF têm sido especialmente
importantes em diversos estudos, tais como: impactos na saúde em geral e projetos de tele
saúde; saúde mental e interações sociais; impactos econômicos e sociais; e ensino e trabalho
docente. Essas ações têm sido praticadas através do desenvolvimento de pesquisas nos
diversos laboratórios e grupos de estudos da Escola, em conjunto com outros núcleos da
Universidade e parcerias institucionais em saúde, ciência e tecnologia. Assim, essa integração
multidisciplinar e multisetorial tem permitido ao aluno desenvolver capacidades para atuar na
promoção e na manutenção da saúde de diversos grupos, objetivando desenvolver habilidades
para produzir, consumir e transmitir ciências (GOMES; ROSA, 2020; UFMG, 2021a).
Ainda, na EEFFTO, mantiveram-se as atividades de iniciação científica, programas
de monitoria, iniciação à docência e residência pedagógica. Essas atividades oportunizam o
aprofundamento do conhecimento teórico e metodológico da pesquisa e dos processos de
ensino-aprendizagem dos discentes, além de poderem absorver as experiências transpassada
pelos seus docentes orientadores. Para além da graduação, as ações do eixo da pesquisa
também estiveram presentes na pós-graduação, tendo a Escola contado com cursos lato sensu
e stricto sensu no Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer, em Ciências do Esporte e
em Educação Física Escolar. As defesas de monografias, dissertações e teses, bem como os
processos seletivos têm sido realizados, permitindo a obtenção de novos títulos e a entrada de
novos alunos. Por conseguinte, observa-se a continuidade da formação científica técnica e
qualificada, aliada à sensibilidade social, para atividades de ensino e pesquisa.

EIXO DA EXTENSÃO: OS PROJETOS E AS PRÁTICAS CORPORAIS
A extensão representa um importante pilar de atividades formativas que são essenciais
ao público interno e externo à UFMG. Interligada aos eixos de ensino e pesquisa, ela
representa “um espaço marcado por uma interação transformadora entre a UFMG e diversos
setores da sociedade, com o objetivo de promover o diálogo e a troca de saberes” (UFMG,
2021b). À vista disso, faz-se necessário ressaltar que a continuidade das atividades de
extensão no contexto da pandemia fomenta o envolvimento de professores, alunos e do
público externo, processo fundamental para que haja uma junção de saberes adquiridos e
construídos socialmente. Dentre o extenso portfólio de extensão da Universidade, destacamse os projetos noticiados e ligados à Educação Física: Dança e Ritmos Sarandeiros, Educação
Tutorial, Envelhecimento Ativo, Escola em Duas Rodas, Esportes de Combate, Esporte
Paralímpico, Ginástica Artística, Ginástica Aeróbica, Kundalini Yoga – Estilo de Vida e
Saúde Mental, Pilates, Superar e Treinamento Esportivo. Esses projetos, multidisciplinares,
permitem a participação de uma grande parcela da sociedade, com atividades para crianças,
adolescentes, jovens, adultos, terceira idade e pessoas com deficiência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudantes e os professores da área da Educação Física têm se reinventado para
trabalhar com o movimento humano diante dos desafios da pandemia da COVID-19. No
âmbito da UFMG, diversas atividades presenciais foram suspensas e os encontros on-line
foram ampliados, com imagem e tela virando sinônimo de contato social. De forma geral, as
ações remotas da área têm se mostrado positivas e eficientes, no que tange à continuidade da
produção de conhecimento científico, de práticas corporais, da promoção da saúde e da
continuidade de estudos. O processo de difusão de informações também tem contribuído para
a compreensão das implicações políticas, econômicas, culturais e pedagógicas das ações dos
docentes e discentes da Educação Física. Assim, fomentando a comunicação em mídia, as
reportagens elencadas, fontes do presente estudo, revelam importantes ações no âmbito do
ensino, da pesquisa e da extensão adotadas pela área, possibilitando a continuidade da
formação e de intervenções.
Nesse contexto, agregado aos variados recursos tecnológicos, a comunicação à
distância, tida como um “novo normal”, é desafiadora e demanda empatia, pois não é o ideal

para uma sociedade acadêmica que emana esperança pelo retorno do reencontro. Dessa
maneira, é necessário compreender que esse período, que é emergencial, não está
consolidado. Não tendo terminado, a pandemia continua trazendo riscos e demandando
medidas de distanciamento e segurança. Logo, a comunidade acadêmica segue distante, mas
esperançosa e engajada, para que novos saberes sejam construídos e amplamente divulgados.

MEDIA AND ACTIONS OF STUDENTS AND PROFESSORS OF THE
PHYSICAL EDUCATION COURSES OF UFMG IN THE CONTEXT OF
THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
This study aimed to understand the actions of professors and students of physical education
courses at UFMG during the pandemic. Reports published on the UFMG and EEFFTO
webpages from March/20 to March/21 were analyzed. It was identified actions of teaching,
research and extension actions that used technological resources in the resumption and
execution of activities and that have proved to be efficient, with regard to the continuity of
studies and the body practice of the academic community.
KEYWORDS: Emergency remote activity; Multidisciplinary practice; Communication.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE LOS ALUMNOS Y
PROFESORES DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UFMG EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
RESUMEN
Este estudio prentendió comprender acciones de profesores y estudiantes de cursos de
Educación Física en la UFMG durante la pandemia. Se analizaron informes publicados en
las páginas web de UFMG y EEFFTO, desde mar/20 y mar/2021. Se identificaron acciones
de docencia, investigación y extensión que utilizaron recursos tecnológicos en la reanudación
e implementación de actividades que han demostrado ser eficientes, en cuanto la continuidad
de estudios y práctica corporal de la comunidad académica.
PALABRAS CLAVE: Actividad de emergencia a distancia; Práctica multidisciplinar;
Comunicación.
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O DISCURSO #FECHAABOCA NO INSTAGRAM: A BATALHA
CONTRA SI PELO CORPO MAGRO1
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Analisamos as condições de possibilidades de existência e de circulação do discurso
#fechaaboca na rede social Instagram. Realizamos um exercício de análise de discursos de
informações de perfis e de conversas com 11 interlocutoras que utilizaram a hasgtag.
Concluímos que o efeito de verdade desse discurso passa pela dramatização da batalha
contra si, como estratégia de saber-poder em rede, que coloca como norma o sofrimento
individual na conquista do corpo magro.
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Corpo; Redes Sociais.
INTRODUÇÃO
Quando a atriz Cléo Pires foi alvo de ataques nas redes sociais e, em entrevista ao
programa de televisão Fantástico®2, ocorreu um destaque para o body shaming. A atriz foi
alvo de uma sequência de insultos e comentários que reforçam padrões de beleza recorrentes
nos próprios veículos de comunicação. Em uma postagem do dia 5 de julho de 2019, em sua
conta no aplicativo Instagram, a atriz relata seu desconforto sobre essa situação:
“Oi, galera! Passando aqui para dizer que nesse tempo de carreira, enquanto
você me assistia esperando que eu correspondesse a sua expectativa sobre a
minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético
sufocante que esperava de mim. São muitas marcas e muitos abismos”
(Instagram®, postagem em: 5 jul. 2019, acesso em: 8 out. 2019).

Esse caso exposto pela atriz não é uma raridade no universo das redes sociais, em
especial no Instagram onde a imagem é o combustível principal, onde também os discursos se
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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disseminam rapidamente através das hashtags. No contexto das redes digitais, explica
Siqueira (2018), a hashtag é uma etiqueta que tem uma vocação categorial, isto é, sua função
é agrupar postagens em torno de um assunto, facilitando, assim, a organização, entendimento
e disseminação. Normalmente são palavras ou frases sem espaços (por vezes com números,
sinais gráficos, siglas ou outros símbolos, tais como emojis) precedidas do símbolo #. É
resultado de uma indexação livre realizada por pessoas ou grupos, para facilitar e/ou motivar
buscas, seguidores, compartilhamentos, na lógica de hipertextos e hipermídias.
Situação como a da celebridade Cleo Pires e a relevância dessa forma de agrupar,
organizar e disseminar discursos, nos levaram a estudar a #fechaaboca, entendida aqui como
um discurso. Assim, através desta pesquisa nos propomos analisar as condições de
possibilidades de existência e de circulação desse discurso na rede social Instagram, quando
ele esteve atrelado ao corpo. Para isso, considerando os limites do resumo expandidos, vamos
explorar um dos enunciados mais relevantes nessa função de existência do discurso
#fechaaboca: a batalha contra si pelo corpo magro.
Outros trabalhos já abordaram especificamente esse discurso, como o de Vieira e Bosi
(2013) que investigaram duas revistas e a construção de um ideal de corpo magro como
padrão, e o livro de Santos (2008), intitulado “O corpo, o comer e a comida”, no qual a autora
analisa o caso de Suzana, jovem que sofria de bulimia e as estratégias utilizadas para perder
peso rápido, também em busca do corpo magro. As revistas e os livros são artefatos culturaispedagógicos importantes nas construções discursivas, mas, estamos cada vez mais imersos
nos fenômenos das redes sociais digitais que, com suas características e inúmeras ferramentas
representam o que Recuero (2009) descreve como espaços de interações, lugares de fala.
METODOLOGIA
Este estudo está localizado no espectro das pesquisas qualitativas, especificamente da
análise de discurso. Para a produção dos dados, inicialmente, na rede social Instagram
buscamos a #fechaaboca, ocorrendo o retorno de mais de cinco mil publicações. Diante disso,
selecionamos a opção das publicações classificadas como mais relevantes. Entre as listadas,
escolhemos trabalhar com as cem primeiras que utilizavam essa hashtag relacionada ao
corpo.

Na sequência, através da ferramenta direct, entramos em contato com os/as cem
usuários/as. Explicitamos informações sobre os/as pesquisadores/as e a investigação,
indicando que seriam preservadas as identidades. Das cem mensagens enviadas pudemos
contar com a participação de onze interlocutoras (quadro 1). As conversas com elas
envolveram questionamentos sobre as publicações específicas atreladas à #fechaaboca.
Quadro 1 – Descrição dos perfis e datas das interações
Identificação
@perfil01
@perfil02
@perfil03
@perfil04
@perfil05
@perfil06
@perfil07
@perfil08
@perfil09
@perfil10
@perfil11

Seguidores
45,8 mil
786
814
32,7 mil
1,7 mil
3 mil
1,1 mil
5 mil
11 mil
1,4 mil
2,6 mil
Fonte: elaborado pelos autores

Acessando o perfil dessas interlocutoras, realizamos um levantamento de postagens3
que utilizaram a hashtag em questão. Essas informações disponíveis na rede social,
juntamente com o produto das conversas com as interlocutoras foram objeto de análises de
discurso, numa perspectiva foucautiana, compreendendo que “[...] o discurso nada mais é do
que a reverberação de uma verdade [efeito de verdade] nascendo diante dos seus próprios
olhos” (FOUCAULT, 1996, p. 49). Nas análises, consideramos a #fechaaboca como um
discurso sobre o corpo. A partir disso, buscamos os enunciados que - como função - garantem
as condições de possibilidade de existência desse discurso específico, procurando demonstrar
regras enunciativas e posições dos sujeitos no discurso. A pesquisa como um todo contempla
diversos enunciados), mas em virtude do tamanho desta comunicação, optamos por explorar a
análises de um deles (a batalha contra si mesmo pelo corpo magro).

3

Todas as publicações analisadas eram de perfis abertos.

A BATALHA CONTRA SI PELO CORPO MAGRO
Esse enunciado tem a função de sustentar uma batalha, uma luta, uma guerra das
pessoas contra si mesmas. Ou seja, uma importante condição de possibilidade de existência
do discurso #fechaaboca envolve a necessidade de representar essa batalha contra si, isso
imerso no disciplinamento que expressa o sofrimento como norma para a mudança corporal.
E, para isso, algumas regras enunciativas foram colocadas em ação: dramatizar um problema
relacionado ao próprio corpo e à necessidade de mudanças; descrever formas de conquistar
um equilíbrio, quando ganham destaque as práticas de exercícios físicos e os cuidados
alimentares; e a iconização desse equilíbrio através de imagens da luta ou da conquista.
Uma/um das interlocutoras/perfil que nos ajuda a mostrar tal função e regras
enunciativas, com destaque para o sofrimento, é a/o @perfil02. Numa das postagens em que
utilizou a #fechaaboca (em 15 de outubro de 2018, com 133 curtidas), ela descreve sua luta
contra si mesma num dia difícil, dramatizando seu controle de comer e beber o que gosta, de
conviver com a fome e de buscar um equilíbrio. Ela aciona, nesse contexto enunciativo, uma
imagem que expressa a batalha.
Figura 1 – Postagem da interlocutora @perfil02

Fonte: Perfil público do Instagram

Nas interações pelo direct com a interlocutora @perfil02, ela confere ainda mais
destaque a essa função enunciativa:

[...] Há um ano e meio passo por um processo de mudança de vida. Neste dia
em específico foi a primeira vez que sai da dieta que estava. Hoje, depois de
muito ler e aprender sobre isso, não uso mais nenhum termo em relação a
isso, para te ser sincera nem a palavra dieta eu costumo usar. Aprendi muito
com o sofrimento e hoje me cobro muito menos. (INTERLOCUTORA
@PERFIL02)

A interlocutora @perfil02 mostra sua conquista de equilíbrio na relação com a
alimentação. Os exercícios físicos também compõem uma importante função enunciativa
nesse discurso, geralmente como modo de luta contra o sofrimento. Destacamos isso através
de informações sobre a interlocutora @perfil04. Em 03 de abril de 2018 ela faz uma postagem
utilizando a #fechaaboca, na qual dramatizava sua problematização corporal em relação à
celulite, colocando sua guerra contra 8 quilos e sua forma de luta pelo equilíbrio relacionado a
uma maior qualidade de vida. Descreve o seu “treino de hoje” e o iconiza com uma imagem
que expressa sua conquista e esconde os problemas como ela mesma menciona. No momento
de levantamento das informações do estudo, essa postagem contava com 407 curtidas e 38
comentários.
Figura 1 – Postagem da interlocutora @perfil02

Fonte: Perfil público do Instagram

Além desse exemplo acima, essa função enunciativa da batalha contra si mesmo/a foi
bastante acionada nas interações pelo direct. Alguns excertos das conversas com diferentes
interlocutoras mostram isso:

Eu estava falando de fechar a minha boca para comer menos e caber no meu
vestido de madrinha (risos) (INTERLOCUTORA @PERFIL05).
Eu sofro muito com isso. Nem gosto de me fotografar... E quando eu fico
com raiva de alguma coisa é aí que eu como mesmo. Somente doces e
refrigerantes me satisfazem. [...] E eu que já fui bem magra e até já fui
rainha do Carnaval aqui da cidade de [nome da cidade]. É f... sair na rua e
ver as pessoas me olhando o quanto engordei. (INTERLOCUTORA
@PERFIL10).
Eu usei #fechaaboca para várias coisas. No caso foi para mim, fechar a boca
no momento foi para fechar mesmo no sentido de manter focada na
alimentação e de não contar nada a ninguém porque as pessoas não querem
saber as dificuldades (com ansiedades, compulsões, estresse, tristezas). [...]
(INTERLOCUTORA @PERFIL08).

Esses trechos nos ajudam a destacar que as pessoas ocupam diferentes posições no
discurso #fechaaboca, quando consideramos a função enunciativa luta contra si. Nesse
sentido, as posições discursivas envolvem pessoas em dieta (aqueles em regimes de controle,
cuidado, abstinência de alimentos/bebidas, sobretudo os que gostam, mas e que, segundo suas
avaliações, não contribuem, são lixos), pessoas descontentes com questões/dimensões
corporais (como a presença da celulite nas costas e a gordura corporal na rainha do carnaval,
outrora magra) e as pessoas que resolvem ou equalizam a ansiedade através da comida ou das
próprias postagens no sentido de comunicar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessas análises concluímos que o efeito de verdade do discurso #fechaaboca
passa pela dramatização da batalha contra si, como estratégia de saber-poder em rede, que
coloca como norma o não só o disciplinamento e do esquadrinhamento, mas também o
sofrimento individual na conquista do corpo magro. Exercer essa prática discursiva e
enunciativa específica no Instagram, significa ocupar determinadas posições necessárias
àqueles/as que postam/falam, para que possam ser, efetivamente, sujeitos desse enunciado.
Esse fenômeno discursivo diz sobre estratégias de governamentalidade numa
sociedade de controle, refletido no sentido de “suar a camisa e fechar a boca para manter a
forma” (VIEIRA e BOSI, 2013; p.849) e encontrando relações com os estudos realizados por
Jacob (2014), Silva e Tavares (2020), Moreira (2020), Leitzke e Rigo (2020), que também

estudaram discursos sobre corpo na rede social digital Instagram. O que nos diferenciamos
desses estudos é o enfoque na batalha contra si.

THE #CLOSEYOURMOUTH DISCOURSE ON INSTAGRAM: THE
BATTLE AGAINST YOU FOR THE SLIM BODY
We analyzed the conditions of existence and circulation possibilities of #closeyourmouth
discourse in the Instagram social network. We carried out an exercise of analyzing speeches
of information from profiles and conversations with 11 interlocutors who used the hashtag.
We conclude that the truth effect of this discourse involves the dramatization of the battle
against itself, as a strategy of knowledge-power in a network, which sets individual suffering
as the norm in the conquest of a thin body.
KEYWORDS: Discourse; Social network; Body.

EL DISCURSO #CIERRALABOCA EN INSTAGRAM: LA BATALLA
CONTRA USTED POR EL CUERPO DELGADO
Analizamos las condiciones de existencia y posibilidades de circulación del discurso
#cierralaboca en la red social Instagram. Realizamos un ejercicio de análisis de discursos de
información de perfiles y conversaciones con 11 interlocutores que utilizaron el hashtag.
Concluimos que el efecto de verdad de este discurso pasa por la dramatización de la batalla
contra sí mismo, como estrategia de conocimiento-poder en red, que sitúa el sufrimiento
individual como norma en la conquista de un cuerpo delgado.
PALABRAS CLAVES: Discurso; Red social; Cuerpo.
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O PODCAST COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA
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RESUMO
O estudo visa relatar os meios de atuação do Programa Prev-Quedas durante o ano de 2020
devido à pandemia. Através da aplicação de um questionário, identificamos a possibilidade
de fazer um podcast dando continuidade ao trabalho que era realizado no presencial e dando
suporte ao público alvo de adultos e idosos. Entre desafios e limitações encontrados, o
podcast tornou-se uma importante ferramenta pedagógica, compartilhando conhecimento de
Promoção da Saúde e proporcionando a inclusão digital.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital; podcast; promoção da saúde.

INTRODUÇÃO
O Programa Prev-Quedas (PPQ), criado em 2001, é uma ação extensionista da
Universidade Federal Fluminense (UFF), tem como foco a promoção da saúde e a prevenção
de acidentes por quedas, que não afeta somente pessoas com estigmas de velhas ou frágeis
(ALVES JUNIOR, 2009, p.178). Pensando nos preconceitos referentes ao envelhecimento foi
inserido o conceito de intergeracionalidade como estratégia para superar estes e outros
etarismos. O PPQ tem também como suporte teórico os estudos do lazer e da animação
cultural (Ibid., p.212). O público atendido são preferencialmente adultos e idosos, moradores
de Niterói e municípios vizinhos.

O presente trabalho integra as ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão/Universidade Federal
Fluminense.
1

No ano de 2020, a proposta do PPQ era ampliar as ofertas de práticas corporais e por
isso, mais de 300 pessoas se inscreveram. Entretanto, a lógica inicial de atividades práticas
fora quebrada, modificando o que havia sido elaborado, já que não era previsto o problema de
saúde pública que nos atingiu.
A Organização Mundial de Saúde considerou como pandemia a infecção causada pelo
novo coronavírus. Dentre as medidas sugeridas para conter a disseminação do vírus foi
utilizado o isolamento social (BARNASKI et al., 2020, p.2). Logo, nos questionamos: como
dar continuidade ao PPQ e respeitar o isolamento social?
Inicialmente, houve uma suspensão temporária do projeto mantendo-se as reuniões
com a equipe de professores. Com o avanço da pandemia, passou-se a refletir como seria
possível colaborar com a manutenção da qualidade de vida dos participantes. Surge então a
ideia da elaboração de uma proposta de intervenção que não expusesse os alunos ao risco da
queda (RODRIGUES; ALVES JUNIOR; SOARES, 2020, p.216). Desta forma, o PPQ não
podia continuar no formato que fora previsto, sendo necessário uma adequação que envolvia o
conhecimento aprofundado dos inscritos que só tinham frequentado os dois primeiros meses.
O meio digital como um fenômeno na vida moderna colabora para a inserção social
dos indivíduos, facilita a comunicação e a divulgação de informações instantâneas,
transformando assim as formas de se viver e de se relacionar em sociedade.
Surge uma nova questão: qual seria o melhor meio de comunicação a ser utilizado?
Pois os matriculados no PPQ são de uma geração de tecnologia analógica. Não há na
sociedade inclusão das parcelas da população no domínio sobre as ferramentas do meio
digital de forma homogênea, sendo as pessoas com 60 anos ou mais um grupo prejudicado
(BRASIL, 2019, p.11).
Assim, o objetivo deste estudo foi identificar e analisar possibilidades de atuação em
formato online e, ao mesmo tempo, dar suporte àqueles que se propuseram a frequentar o
PPQ respeitando o isolamento social.
MÉTODOS
O principal arcabouço teórico foi baseado na inclusão digital para que o PPQ
estabelecesse um novo vínculo, agora à distância. De acordo com Barnaski et al. (2020, p.6),
o meio digital é uma solução para aproximar os indivíduos, contribuindo para a melhora da
qualidade de vida, que passou a estar abalada pela pandemia.

O levantamento das informações realizado via telefone a partir dos dados pessoais foi
efetivado pela equipe. Cada um teve que contatar o grupo que ficou sob sua responsabilidade,
entretanto surgiram dificuldades como telefones que não correspondiam ao nome registrado e
problemas relacionados ao mau preenchimento dos dados.
O segundo passo foi o preenchimento de um questionário estruturado no Google
Forms. Todavia, foram encontradas dificuldades em respondê-lo, já que grande parte do
grupo não dominava a ferramenta. Por isso, muitos questionários foram respondidos via
telefone enquanto alguém da equipe registrava as respostas.
Interessava-nos saber dados como: acesso a internet; aparelhos eletrônicos com
conexão; plataformas de mais fácil manuseio; temas de maior relevância e intenção de
permanecer no PPQ no formato online. As principais barreiras encontradas capazes de
inviabilizar a permanência no novo formato foram os serviços de internet e a dificuldade na
utilização de plataformas online.
Observou-se dois perfis, o primeiro é daqueles que não possuíam o equipamento
suficiente para acompanhar e não permaneceram no PPQ. Já o segundo, foi subdividido em
dois grupos que permaneceram: um era autônomo e o outro era dependente de terceiros para
facilitar o acesso à internet.
No meio digital, identifica-se a existência de dois perfis: os imigrantes e os nativos
digitais. Esses são os que nasceram inseridos no contexto tecnológico, enquanto aqueles são
os que nasceram em uma época em que a comunicação era limitada. Isto é, viveram sem estas
ferramentas e agora precisam se adaptar a elas (SANTOS; SCARABOTTO; MATOS, 2011,
p.2).
Diante dessas informações sugeriu-se fazer um podcast, com estrutura de um
programa de rádio, dispondo de conteúdos sob demanda e acessando quando quiser. As
plataformas do Youtube e do Spotify foram eleitas pelos inscritos para a publicação, pois já
havia uma familiaridade. Sobre o podcast, Chagas et al. (2020, p.6) diz que “o formato
democratizou as diferentes produções de informações em áudio e foram distribuídas para
além das ondas sonoras, sendo publicadas em agregadores e compartilhadas em redes sociais
digitais”. Assim como alguns temas foram sugeridos pelos alunos, relacionados com
promoção da saúde, quedas, prevenção de doenças, vivências do processo de envelhecimento
e outros.

A criação de grupos no Whatsapp para o envio dos links dos episódios facilitou o
acesso, contribuindo para a inclusão digital dos idosos. Criamos também um vídeo
explicativo visando desmistificar o uso dessas ferramentas que passou a ser a parte principal
do Programa. Utilizando-se de todas essas estratégias, surge desse processo, o “PrevCast
UFF: o podcast do Programa Prev-Quedas”. Aproximando os alunos da metodologia e
continuidade do PPQ, facilitando a adesão desse público ao meio digital.
DISCUSSÃO
A equipe do roteiro considera importante se basear em evidências científicas e
simplificar o linguajar acadêmico, dando créditos às fontes consultadas e difundindo
conhecimentos de interesse. Foi identificado, além do público alvo inicial, a presença de um
novo perfil, mais acadêmico, diferente da proposta elaborada anteriormente. Porém, este
acontecimento não influiu na estrutura dos roteiros.
As dificuldades tecnológicas enfrentadas pelos idosos relativas à questão de ordem
geracional e social que alija uma plena participação desse grupo que não foi alfabetizado
digitalmente como são as novas gerações. Não é comum para os mais velhos possuir um
equipamento próprio para acessar o mundo virtual (computador ou celular) o que implicou
diretamente na redução do quantitativo de matrículas do PPQ presencial e que agora no
virtual, os alunos tornaram-se ouvintes.
Sendo assim, é necessário reduzir essas diferenças para que todos participem do meio
digital. Visto que a tecnologia oferece grandes oportunidades para todas as parcelas da
população, independentemente da idade. Porém, faz-se necessário conhecer as necessidades,
interesses, preocupações e possíveis limitações de todos os cidadãos (LIMA et al., 2020, p.3).
Outra dificuldade encontrada através da análise nas plataformas foi o fato de não
identificar quem são os ouvintes. Por outro lado, elas os dividem em categorias, sendo
composto por 45% do público feminino, 43% masculino e 12% não foi identificado em
nenhum gênero. Com maior concentração de adultos e idosos, que compõem
aproximadamente 55% do nosso público total. Diante da não democratização do acesso
digital, o número de participantes diminuiu e hoje, totaliza 130 inscritos.
A inclusão deste público não é uma tarefa rápida de se realizar e dois fatores
interferem nesse contexto, a classe socioeconômica e a desigualdade de habilidades no acesso,
esta se relaciona com a alfabetização digital. Quando ambos os fatores se somam, a

desigualdade de acesso se acentua, evidenciando que essa parte da população está à margem
da inclusão digital. Segundo Barnaski et al. (2020, p.5) “quando se refere a inserção social e
econômica, por exemplo, para as pessoas idosas, a exclusão torna-se uma realidade, em
função das competências e habilidades tecnológicas que são exigidas para esta inserção”.
É importante realizar essa união, “pois além de todos os fatores que faziam essa
imposição do saber e domínio tecnológico, a questão social e sanitária da pandemia trouxe
consigo essa necessária aquisição, diante do isolamento social” (Ibid., p.6).
Considerando a relevância dos problemas enfrentados devido à pandemia e
desigualdade social que o Brasil vem passando, o foco do PPQ ainda permanece no sentido de
atender o público adulto e idoso, trazendo conteúdos relevantes da atualidade e que tenham
sentido para os participantes.
Com a ampliação de novas formas de trabalho e necessidade de adaptação à pandemia,
atingiu-se uma maior divulgação do PPQ nas redes sociais. Assim, conseguiu-se expandir o
alcance da proposta extensionista que não mais se resume a moradores de Niterói e arredores,
identificando também ouvintes de outros países.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia, o PPQ optou pelo uso do
podcast como ferramenta pedagógica. Esta que demonstrou significativas vantagens, pois
manteve o foco na promoção da saúde, deu suporte a seus inscritos, contribuiu para a inclusão
digital dos mesmos, democratizou o acesso aos conhecimentos acadêmicos e abordou temas
relevantes do momento vivido e relacionados ao envelhecimento, já que seu público é
formado por adultos e idosos.
Sendo assim, o PrevCast UFF é uma proposta inovadora colocada em prática durante
o ano de 2020 e está sendo aprimorada no ano de 2021. Até o momento da elaboração deste
trabalho, não há conhecimento de propostas que tenham como foco o público semelhante ao
que é atendido pelo PPQ entre os projetos de extensão das universidades brasileiras.
Os membros da equipe vêm estudando e elaborando novas propostas para que sejam
incorporadas ao podcast como forma de acessar e resgatar aqueles que por algum motivo não
permaneceram conosco ao longo de 2020.
Por fim, busca-se por plataformas que sejam mais acessíveis ao público alvo,
contribuindo para a divulgação do trabalho desenvolvido, para a ampliação e registro de um

número maior de pessoas. É importante produzir novas pesquisas, contribuindo para o
progresso e que este seja difundido a todos os públicos.

PODCAST AS A PEDAGOGICAL TOOL OF THE PREV-QUEDAS
PROGRAM DURING PANDEMIC
ABSTRACT
The study aims to report the means of action of the Prev-Quedas Program during the year
2020 due to the pandemic. Through the application of a questionnaire, the possibility of
making a podcast was identified, continuing the work that was carried out in person and
supporting its target audience of adults and the elderly. Among the challenges and limitations
encountered, the podcast has become an important educational tool, sharing knowledge of
Health Promotion and providing digital inclusion.
KEYWORDS: digital inclusion; podcast; health promotion.

PODCAST COMO UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DEL
PROGRAMA PREV-QUEDAS DURANTE LA PANDEMIA
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo reportar las vías de acción del Programa Prev-Quedas
durante el año 2020 debido a la pandemia. Mediante un cuestionario, se identificó la
posibilidad de realizar un podcast, dando continuidad al trabajo que se realizaba de manera
presencial y apoyando a su público objetivo de adultos y ancianos. Entre los desafíos
encontrados, el podcast fue una importante herramienta educativa, que comparte
conocimientos sobre Promoción de la Salud y brinda la inclusión digital.
PALABRAS CLAVES: inclusión digital; podcast; promoción de la salud.
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O SMARTPHONE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLA1
Fábio Souza de Oliveira,
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
RESUMO
Este estudo teve por objetivo investigar como o celular pode ser utilizado no contexto das
aulas de educação física escolar em uma escola básica do interior da bahia utilizando
abordagem qualitativo-exploratória. Verificou-se que o celular se apresenta como uma
potente aliada para propostas formativas numa perspectiva mídia-educativa na educação
física.
PALAVRAS-CHAVE: Smartphone; Educação Física; Mídia-Educação.
INTRODUÇÃO
O smartphone tem ganhado nos últimos anos amplo espaço nas escolas. Um pequeno
dispositivo multifuncional de posse da quase totalidade dos alunos e que tem se tornado um
entrave sob diversos aspectos no ambiente escolar, concorrendo com as propostas formativas
em sala de aula ao dispersar a atenção dos alunos com seus conteúdos.
Apesar dos diversos estudos voltados para o trato com as novas tecnologias no
contexto escolar, como as obras de Fantin (2006) e Pires (2002), servindo de fundamentação
para o trabalho desenvolvido na prática pedagógica pertinente à Educação Básica e, de modo
particular para a Educação Física, ainda existe certa carência de experiências bem
fundamentadas, voltadas para a utilização pedagógica das tecnologias digitais neste segmento
que, na contramão do seu potencial tecnológico, tem sido desprezado enquanto possibilidade
didático-pedagógica.
Assim, objetivou-se por meio deste estudo analisar as possibilidades de utilização do
telefone celular smartphone enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem na Educação
Física, na Educação Básica.

1

O estudo contou com uma bolsa de mestrado Capes

METODOLOGIA
Este estudo foi realizado numa escola pública estadual no interior do Estado da Bahia
e a escolha desta unidade escolar se deu por ser local de atuação docente do pesquisador, de
onde emanaram as questões envolvendo o uso do aparelho celular.
Fizeram parte do universo desta pesquisa os estudantes regularmente matriculados nos
anos oitavo e nono deste colégio, com idade entre treze e dezessete anos, faixa etária mais
atingida pelos conteúdos midiáticos através do smartphone (MÜLLER, 2019). Em 2019 este
grupo totalizava nesta escola 128 alunos.
As técnicas de interlocução foram o questionário, a entrevista, a observação
participante, as fotografias e o diário de campo. Para Minayo (2014, p. 189), é através dos
instrumentos de pesquisa que poderemos “[...] fazer a mediação entre os marcos teóricometodológicos e a realidade empírica”.
A relação com o campo empírico durou um trimestre letivo, período em que foram
realizadas as intervenções deste ciclo. Foi elaborada uma proposta de intervenção para que, ao
abordarmos o conteúdo voleibol com aquelas turmas, o celular smartphone fosse
paulatinamente inserido como instrumento de pesquisa, produção de conhecimento e fonte de
matéria prima para releitura e ressignificação do que está posto nas mídias. Para as análises de
dados deste estudo nos inspiramos na “Triangulação de Perspectivas”, proposta por Minayo
(2014). Desta forma, os dados foram analisados de forma quantitativa e qualitativa, em
diálogo permanente com a literatura pesquisada.
REFERENCIAL TEÓRICO
Para Belloni (2009), se é fundamental reconhecer a importância destas tecnologias e a
urgência de se criar mecanismos para sua integração à educação, é também necessário evitar o
deslumbramento que leva ao uso irrefletido da tecnologia por si, menos por suas virtudes
pedagógicas do que por suas características técnicas. Assim, ao adotar as tecnologias como
estratégia de ensino e aprendizagem, os sistemas de ensino e as unidades escolares devem
estar atentos aos princípios éticos, políticos, sociais e econômicos que as sustentam.
É amplamente discutido que, uma condição basilar para qualquer transformação no
meio escolar passa pela formação dos professores Souza e Mendes (2014). Porém, Bianchi e
Pires (2015) afirmam que apesar do contexto atual, são poucos os registros de experiências

curriculares críticas e bem-sucedidas com as TDIC no campo da Educação Física escolar no
Brasil.
O Coletivo de Autores (2009) defende que o objeto da Educação Física escolar é a
cultura corporal. Para estes autores, estão no escopo da cultura corporal os jogos, as danças,
as lutas, os esportes, as ginásticas. A partir das TDIC, os estudantes configuram todo um
conhecimento a respeito de cada conteúdo com base no discurso midiático que, por sua vez,
está impregnado de interesses e ideologias, sobretudo de ordem político-econômica, que não
envolve a totalidade de informações sobre determinado assunto nem pode ser considerado
totalmente isento e imparcial (KENSKI, 2012).
A Educação Física escolar, assim, assume também o papel de educar para as mídias,
formando pessoas capazes não somente de utilizar as diversas mídias de modo operacional,
mas que sejam ainda capazes de criticar o discurso midiático a respeito deste componente
curricular.
Assim, a Mídia-Educação surge como campo que se dedica à compreensão deste novo
tempo escolar e busca respostas a estas e outras demandas. Para Fantin (2006) a MídiaEducação ou educação para as mídias deve ser considerada em três dimensões: instrumental,
crítica e produtiva, sendo a dimensão metodológica compreendida como uma reinvenção da
didática do ensino, a dimensão crítica seria uma educação sobre os meios e seus discursos e, a
dimensão produtiva traria a ideia de “fazer educação através das mídias”.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 128 estudantes que responderam ao questionário, seis em cada dez possuem
computador, tablet ou notebook, enquanto o smartphone é posse da maioria dos alunos
(86%), configurando a TDIC mais disponível da atualidade. Quando o assunto é internet,
nove em cada dez alunos afirmaram fazer acesso diário, o que coloca a rede de internet como
o maior meio de obtenção de informações destes estudantes.
Um dado curioso é que, apesar do trânsito do celular entre os jovens, oito em cada dez
alunos afirmam que seus professores não solicitam o uso de celulares em suas aulas e não há
no Projeto Político Pedagógico, qualquer menção sobre as tecnologias móveis. Além disso,
pouco mais da metade dos seus pais exercem algum tipo de gerenciamento sobre o uso do
dispositivo.

Atentando para as questões relacionadas à Educação Física, realizamos intervenções
durante as aulas, abordando o conteúdo voleibol e fazendo uso desta tecnologia como um dos
instrumentos de suporte ao ensino e aprendizagem neste componente curricular.
As vivências do voleibol partiram dos fundamentos mais básicos em direção a
construção formal do esporte.
Destacavam-se entre os estudantes as representações do voleibol midiático,
competitivo, oficial, veiculado nas mídias, disputados nos campeonatos no Brasil e no mundo.
Pires (2002) afirma que, através das mídias, os sujeitos passam a conceber um tal modelo de
esporte, que fundamenta sua concepção destas modalidades, edificando representações
estereotipadas a seu respeito.
Em outra ação prevista, um pequeno vídeo deveria ser produzido, em que cada equipe
deveria tratar da condição da quadra da escola. Duas equipes deveriam produzir um vídeoreportagem, tratando do “excelente” estado de conservação da quadra de esportes da escola.
As outras duas, ao contrário, deveriam produzir outros dois vídeos apontando o “péssimo”
estado de conservação da quadra. A ideia era exercitar o argumento que convencesse aos seus
expectadores sobre seu propósito, alinhando-se às três dimensões de uma abordagem mídiaeducativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o público estudado, os dispositivos digitais ocupam lugar de destaque
em meio aos jovens, sendo o celular o principal canal midiático entre estes estudantes.
Ao final das intervenções, pudemos compreender como viável o trato com o conteúdo
voleibol a partir de uma abordagem mídia-educativa com o uso do celular smartphone. Várias
são as estratégias e recursos possíveis com este dispositivo, considerando-se as três dimensões
desta abordagem.

Dentre as poucas afirmações que nos atrevemos por ora, está a da

viabilidade da abordagem dos conteúdos da cultura corporal, notadamente o voleibol, a partir
de uma abordagem mídia-educativa, encontrando neste momento histórico, o celular como
um grande aliado.

SMARTPHONE AS A TEACHING AND LEARNING INSTRUMENT IN
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study was purposed to investigate how the cell phone can be used in the context of school
physical education classes in a basic school in the interior of bahia using a qualitativeexploratory approach. It was verified that the cell phone presents itself as a powerful ally for
training proposals in a media-educational perspective in physical education.
KEYWORDS: Smartphone; PE; Media-Education.

EL SMARTPHONE COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Este estudio tiene el propósito de investigar cómo se puede utilizar el teléfono celular en el
contexto de las clases de educación física escolar en una escuela básica en el interior de
bahia utilizando un enfoque cualitativo-exploratorio. Se verificó que el celular se presenta
como un poderoso aliado para las propuestas de formación en una perspectiva medioeducativa en educación física.
PALABRAS CLAVES: Smartphone; Educación Física; Educación en medios.
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RESUMO
Este estudo busca analisar as formas de abordagem da temática saúde pelos docentes da rede
pública do município do Natal/RN baseada no uso dos recursos tecnológicos. Para isso, 38
profissionais responderam um questionário online estruturado. Diante das achados
percebemos que o professorado vê relevância na temática e entende que o uso das tecnologias
auxilia no engajamento e aprendizagem dos estudantes. No entanto, faz-se necessário
aprofundamento qualitativo nos resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Saúde; Tecnologias.
INTRODUÇÃO
A temática saúde, antes estritamente ligada aos aspectos biológicos, tem se
(re)aproximado das práticas didático-pedagógicas da Educação Física a partir da perspectiva
mais ampla e, muitas vezes, apresenta-se de forma transversal como apresentado na Base
Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) do componente de ensino. A partir
disso, debater e desenvolver estratégias e objetos de aprendizagem que englobam o assunto tem
1
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sido um desafio enfrentado pelos professores dos diversos níveis educacionais, uma vez que as
metodologias habituais (como o livro didático, por exemplo) ainda não conseguem desenvolver
as discussões sobre saúde de maneira igualitária entre os conteúdos (FONSECA et al, 2020).
Os passos seguintes para construção de uma Educação Física escolar capaz de
desenvolver o entendimento do tema saúde devem ser dados pensando que o componente faz
parte de um contexto social ligado à formação integral da pessoa humana e, portanto, deve
enriquecer suas ações visando favorecer os aspectos de educação e de saúde (BAEZ et al, 2012).
Para desenvolvimento desse texto partimos do seguinte questionamento: Como
professores/as de Educação Física entendem e abordam o tema saúde a partir da utilização de
materiais didáticos digitais? E na busca por esta resposta apontamos como objetivo do estudo
analisar as formas de abordagem da temática em questão pelos docentes da rede pública do
município do Natal/RN baseada no uso dos recursos tecnológicos e a utilização de mídia e
tecnologia para este fim.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa.
Nos propusemos a ouvir através de questionário online estruturado os/as professores/as da rede
municipal de ensino da cidade do Natal/RN. Perguntamo-os sobre seus conhecimentos acerca
da tecnologia e da saúde, bem como buscamos entender de que maneira a temática era
desenvolvida através dos recursos digitais. O objeto de coleta de dados foi composto por
perguntas abertas, fechadas e/ou dependentes. A população escolhida para responder foram
os/as professores/as de Educação Física da rede municipal de ensino da cidade do Natal/RN.
De um universo de 164 profissionais, 38 contribuíram com suas colocações - no decorrer do
texto, quando pertinente, estes serão apresentados como n1, n2, até n38.
Utilizamos então a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) para explorar as duas grandes
seções que incitam as discussões desse escrito: uma que diz respeito ao tema saúde na escola,
e outra que aborda a tecnologia atrelada ao ensino da saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os/as professores/as iniciaram o questionário respondendo sobre sua formação
acadêmica, que transitou desde profissionais graduados, passando por especialistas e mestre,

até doutores. Questionamos também acerca do tempo de atuação na Educação Física escolar e
constatamos mais um aspecto heterogêneo do grupo, isto porque os períodos variaram de dois
a vinte anos.
A partir disso, se iniciam os questionamentos que subsidiam este estudo. Sobre saúde,
pedimos que os entrevistados apontassem entre 3 e 5 palavras que fossem possíveis de
relacionar com o tema. A figura 1 ilustra a incidência de cada palavra ou expressão apontada
pelos professores em forma de nuvem de palavras, elaborada a partir de software online
gratuito2 3.
Figura 1. Nuvem de palavras a partir do entendimento de saúde

Fonte: Elaborada pelos autores

Como pode ser observado os termos “bem-estar” (que também apareceu como “bem
estar”) foi o mais citado como algo que lembra saúde, seguido pelo vocábulo “equilíbrio” - este,
em diversos momentos, veio acompanhado de um complemento, por exemplo: físico, social,
mental etc. Outros termos comuns às definições do tema também estão presentes nas respostas
dos profissionais, como: “qualidade de vida”, “ausência de doença” e “atividade física”, porém

Disponível em <https://tagcrowd.com/>. Acesso em: 10 mai. 2021.
Para leitura de expressões foi usado o hífen para unir as palavras (exemplo: “qualidade de vida” virou
“qualidade-de-vida”).
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com menor incidência, e seus usos corroboram com um debate, muitas vezes tido como
acanhado (KNUTH, AZEVEDO; RIGO, 2007).
Na sequência do instrumento de coleta de dados, trouxemos um questionamento quanto
a relevância do ensino de saúde na Educação Física escolar e todos os docentes afirmaram a
pertinência da temática no componente curricular, variando apenas o nível de significância
entre extremamente relevante (57,9%), muito relevante (23,7%) e relevante (18,4%). Tais
colocações deviam ser justificadas. Com isso, apresentamos a colocação do professor n20 que
diz que
Saúde é um tema que não envolve [apenas] o aspecto físico, mas social,
cultural, emocional. Saúde é você entender seu corpo, compreender que há um
equilíbrio entre ser e estar, e entender que ter saúde é estar bem de forma
integral, não apenas a ausência de doença ou um corpo escultural. Saúde é a
relação entre ser um indivíduo com potencial de fazer/viver as atividades
diárias e estar bem para realizá-las. Saúde é cuidar do corpo sem a
preocupação com padrões, mas sim com seu bem estar (físico, espiritual,
social, etc).

Sobre as experiências dos professores com a temática em seu fazer pedagógico, criamos
um bloco composto por cinco perguntas, a saber: a) já abordou o tema; b) quais saberes foram
recrutados; c) quais iniciativas e estratégias; d) quais espaços explorados; e) qual preferência
de material didático a ser utilizado. Dos 38 professores, 37 (97,4%) já abordaram o tema saúde
em suas aulas de Educação Física. Durante estas abordagens os saberes mais recrutados foram
os provenientes dos conhecimentos anatômicos e fisiológicos - ambos debatidos por 31 das 38
pessoas da amostra. E, por fim, os materiais didáticos preferidos para o exercício docente foram:
computadores e material impresso (livros didáticos, cartilhas, folders).
Ainda envolto às questões que desencadeiam as temáticas centrais do estudo, iniciamos
as indagações acerca da tecnologia seguindo a mesma estratégia do tema anterior, isto é,
pedimos ao professorado que escolhessem entre três e cinco palavras que representassem seu
entendimento sobre tecnologia. Após análise das respostas (Figura 2), percebemos que não há
um termo ou expressão que se repita mais que 4 vezes, no entanto, podemos associar alguns
vocábulos em um grande grupo: o objeto tecnológico. Palavras como “caderno”, “celular”,
“computador”, além de “ferramentas” e “instrumentos”, por exemplo, compõem esta categoria.

Figura 2. Nuvem de palavras a partir do entendimento de tecnologia

Fonte: elaborada pelos autores

A partir disso, listamos uma série de materiais didáticos e questionamos os docentes no
que se refere a frequência de utilização de cada um deles, conforme ilustrado no gráfico a
seguir:
Gráfico 1. Frequência de utilização de recursos tecnológicos nas aulas de Educação Física

Fonte: elaborado pelos autores

Analisando-o é evidente que quanto “mais digitais” são as tecnologias pedagógicas,
menor é o seu uso regular, e tal fato está associado a circunstâncias como a falta de estrutura
física do ambiente escolar ou a insegurança do docente por entender que não possui as
habilidades necessárias para a utilização de determinado recurso (SCHUHMACHER; ALVES
FILHO; SCHUHMACHER, 2017). Além dos objetos expostos no gráfico, outros foram citados
pelos profissionais enquanto ferramentas de ensino-aprendizagem: DVD, pendrive, lousa
digital, aparelho de som, entre outros.
Constatada a utilização, ainda que limitada, dos aparatos tecnológicos pelos professores
e professoras de Educação Física, pedimos as suas considerações quanto à melhoria no
engajamento e no aprendizado dos estudantes após a inserção desses recursos nas aulas da
disciplina. Em ambos os cenários mais de 80% dos entrevistados e entrevistadas afirmaram que
houve melhora.
E, por fim, ao unirmos as duas temáticas centrais deste trabalho, questionamos o
professorado sobre a impulsão que os recursos tecnológicos para a promoção de saúde monitoramento de atividades físicas dos alunos, automonitoramento das informações
fisiológicas, sugestões de atividades, execuções de técnicas, hábitos alimentares etc - podem
ocasionar no entendimento do estudante sobre saúde. Obtivemos que 31 dos 38 profissionais
responderam positivamente à questão, outros 6 opinaram que tais ferramentas auxiliam
parcialmente, enquanto apenas 1 professor apontou que não ajuda.
Diante dos números, pedimos justificativas para determinado posicionamento. Os que
foram positivos em suas respostas apontaram que os aplicativos aproximam-se da realidade,
ficando mais atrativos por ativarem a curiosidade e a linguagem tecnológica dos alunos, além
de dar um feedback maior, tornando-os mais dinâmicos no processo de aprendizagem e
ampliando o conhecimento sobre saúde.
Os professores que indicaram uma parcialidade afirmam ser preciso ir além dos aspectos
físicos e atentar para as individualidades de cada sujeito, sendo que neste ponto os aplicativos
puramente não ajudam, mas podem ser utilizados como um recurso auxiliar do professor. Bem
como, o seu entendimento ainda é superficial e o acesso é limitado visto que há falta de recursos
tecnológicos. E, em relação ao professor n36 que apontou uma negativa quanto a impulsão no
entendimento da saúde pelo aluno, este justificou afirmando perceber “que a maioria dos alunos

não utiliza esses recursos por desconhecimento de sua existência e potencialidades; acredito
que a utilização desses recursos mediados pelos professores pode vir a ajudar nesse contexto”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deste modo, o estudo teve como objetivo analisar as abordagens da saúde nas
tecnologias digitais pelos docentes da rede pública do município do Natal/RN. Sendo
contemplado haja vista que em nossa análise, procuramos primeiro entender qual a perspectiva
de saúde assumida pelos profissionais, e notamos que apesar de haver uma noção de saúde
transversal por parte deles, os tópicos mais debatidos em sala são os conhecimentos anatômicos
e fisiológicos, o que revela uma compreensão ainda biologicista. Percebeu-se que em um
escopo de 38 professores, 57,9% afirmam entender a extrema relevância da temática saúde para
a Educação Física, enquanto os demais acham menos relevante para a área.
Quanto a relação entre o tópico saúde e tecnologia, 31 dos profissionais responderam
de forma positiva à tecnologia como promotora de saúde. Todavia, a maioria enxerga a
tecnologia como um papel de auxílio ao professor. Com isso, podemos compreender, através
da amostra, a relação dos professores frente a saúde e tecnologias. Contudo, é importante
ampliarmos a pesquisa para outros professores e aprofundar as questões com um diálogo mais
pessoal com os mesmos. Contribuindo assim, com uma mudança e /ou relevância das práxis
docente diante o tema.

THE HEALTH THEME IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
DIALOGUES BETWEEN PEDAGOGICAL INTENTIONS AND
TECHNOLOGY
ABSTRACT
This study seeks to analyze the ways of approaching the health theme by public school teachers
in the city of Natal/RN based on the use of technological resources. For this, 38 professionals
answered a structured online questionnaire. In view of the findings, we realize that the
professors see relevance in the theme and understand that the use of technologies helps in the
engagement and learning of students. However, a qualitative deepening of the results obtained
is necessary.
KEYWORDS: School Physical Education; Health; Technology.

EL TEMA DE LA SALUD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
DIÁLOGOS ENTRE INTENCIONES PEDAGÓGICAS Y TECNOLOGÍA
RESUMEN
Este estudio busca analizar las formas de abordar el tema de la salud por parte de los docentes
de escuelas públicas de la ciudad de Natal/RN a partir del uso de recursos tecnológicos. Para
ello, 38 profesionales respondieron un cuestionario online estructurado. A la vista de los
hallazgos, nos damos cuenta de que los profesores ven relevancia en el tema y comprenden que
el uso de tecnologías ayuda en el compromiso y aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo,
es necesaria una profundización cualitativa de los resultados obtenidos.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Salud; Tecnología.
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OS JOGOS ELETRÔNICOS E SUAS RELAÇÕES COM A
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO1
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Cristiane Rezende Silva,
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
RESUMO
Nesse trabalho, objetivamos discutir e analisar o modelo adotado pelo Estado de Minas
Gerais, durante a pandemia de Covid-19 com o ensino remoto, com enfoque no Plano de
Estudo Tutorado (PET) de Educação Física, frente ao conteúdo Jogos Eletrônicos, a partir
da análise de conteúdo. Como resultado, observamos que o conteúdo foi trabalhado
superficialmente e somente dialogando com o sedentarismo e qualidade de vida, diminuindo
as possibilidades de ensino com, sobre e através do jogo eletrônico.
PALAVRAS-CHAVE: Jogo Eletrônico; Plano de Estudo Tutorado; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Devido a pandemia de Covid-19, O governo do Estado de Minas Gerais adotou
algumas medidas para que mesmo à distância, os alunos pudessem continuar seus estudos. As
estratégias utilizadas para todos os alunos, foram os Planos de Estudo Tutorado (PET), o
Programa “Se Liga na Educação” e o Aplicativo Conexão Escola, além disso, algumas
escolas por iniciativas próprias contaram com o apoio e suporte de diferentes Redes Sociais.
Dentro deste contexto, as disciplinas foram se adaptando e orientando seus conteúdos
por meio dos PET’s, e a Educação Física também se enquadrou nesta mesma dinâmica. Para a
Educação Física, que tem como objeto de estudo, o corpo, mais especificamente o corpo em
movimento, o Ensino Remoto trouxe vários desafios, visto que Professor e aluno não estavam
mais no espaço da quadra e outros espaços utilizados durante as aulas, além de, não terem em
mãos os materiais necessários para desenvolver suas atividades.
Para tanto, utilizaremos como estratégia metodológica, a análise de conteúdo,
dialogando com alguns autores sobre a temática Jogo e Jogo Eletrônico e as diferentes
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relações com a Educação Física, ao analisar de que maneira este tema está sendo trabalhado
no Plano de Estudo Tutorado nos anos de 2020 e 2021.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de que se possa alcançar os objetivos propostos utilizaremos a pesquisa de
análise de conteúdo, pois tem por objetivo analisar o Plano de Estudo Tutorado do Estado de
Minas Gerais, mais especificamente, o conteúdo Jogos Eletrônicos contidos dentro desse
material. Segundo Bardin (2011), descreve a análise de conteúdo como um:
“Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens”. (BARDIN, 2011, p. 48).

Compreendendo essa metodologia não apenas como uma ferramenta de interpretação
de conteúdo ou de inferências rasas, mas com o propósito de analisar as diferentes relações
contidas em documentos, escritos, audiovisuais, depoimentos e entre outros que permitam
elaborar uma nova constituição de sentidos.
Gill (2002) aborda sobre a importância da utilização das análises de conteúdo ao dizer
que “as informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar
a amplas generalizações, o que torna a análise de conteúdo um dos mais importantes
instrumentos para a análise das comunicações de massa”. Assim, nesta pesquisa utilizaremos
de alguns autores para dialogar acerca do tema Jogos Eletrônicos e suas relações com a
Educação Física.
PLANO DE ESTUDO TUTORADO, JOGOS ELETRÔNICOS E EDUCAÇÃO FÍSICA
A pandemia trouxe consigo diversos desafios, em todas as áreas, afetando vários
setores, além de afetar diretamente o campo educacional. A Educação, teve que encontrar
alternativas para dar continuidade às aulas, porém de maneira remota. No que compete ao
Estado de Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) implementou o Reanp
(Regime Especial de Aulas Não Presenciais), através da resolução SEE n.º 4310/2020, que
tem como objetivo garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos da
rede pública estadual.

Dentre todas as estratégias apresentadas, o PET foi o principal recurso utilizado pela
SEE para disponibilizar os conteúdos das disciplinas, sendo que a realização das atividades
propostas, resultaram em carga horária aos alunos, simulando uma “presença na aula”. Aos
professores, deveriam socializar aos alunos esses PETs, receber e corrigir as atividades. Em
2021, os PETs ainda permanecem sendo a principal ferramenta de trabalho dos professores e
fonte de estudo aos alunos, porém, esse ano, os professores devem complementar essas
atividades disponibilizadas pelas SEE, sendo 60% proposto pela secretaria e 40% aos
professores.
No que tange à Educação Física, cada PET do ano de 2020, esteve dividido em 4
semanas, onde em sua maioria, cada semana equivalia a uma modalidade diferente, já no ano
de 2021, após uma reestruturação, os PETs passaram a contar 6 semanas, fechando um
bimestre. Dentre os diferentes conteúdos abordados no material, daremos ênfase nos Jogos
Eletrônicos.
Os Jogos Eletrônicos está presente no Eixo Temático Brincadeiras e Jogos, a partir do
ano de 2007 na BNCC, para as turmas de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental Anos Finais,
com isso, no ano de 2020, esta temática foi aplicada para essas turmas no volume 2. No 6º
ano, durante a primeira e segunda semana, intituladas respectivamente como: Jogos
Eletrônicos e Jogos Eletrônicos e Saúde. Já no 7º ano, apenas na semana 1, intitulado “Jogos
Eletrônicos”. No ano de 2021, até a presente data, esta temática ainda não foi trabalhada com
essas turmas, entretanto, as turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais foram
contempladas com a temática durante uma semana, no volume 2, tendo como objeto de
conhecimento: Jogos eletrônicos, sedentarismo, saúde e qualidade de vida.
Como

podemos

perceber,

os

conteúdos

abordados

estavam

relacionados

principalmente ao sedentarismo e qualidade de vida, mas também sobre a influência da
tecnologia sobre os movimentos. Seguindo a habilidade da BNCC descrita: “(EF67EF02P6)
Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos
avanços das tecnologias digitais e seus impactos na saúde e qualidade de vida das pessoas.”
(BRASIL,2018)
Essa relação com o sedentarismo, pode ter sido construída a partir do histórico dos
hábitos de vida dos jogadores, que por vezes ficavam horas sentados em frente aos
computadores e consoles, sem se movimentar e ingerindo, em sua maioria, comidas de alto

teor calórico, principalmente com o avanço da tecnologia. Contudo, entendemos que somente
trabalhar sob essa perspectiva, se transforma em uma visão reducionista das possibilidades
que podem ser realizadas com os Jogos Eletrônicos dentro do ambiente escolar.
Com relação às aprendizagens por meio de jogos digitais, segundo Prensky (2012) tem
um grande potencial motivador porque é divertida e versátil, adaptando-se a diversas
disciplinas, tipos de informação e habilidades a serem aprendidas, podendo ainda ser
combinada com outras estratégias pedagógicas e recursos. Desta maneira, abre-se um leque de
possibilidades para trabalhar com este conteúdo como estratégia teórico metodológica, além
de se tornar uma possibilidade que está mais próxima do cotidiano dos alunos, se tornando
mais motivadora e divertida.
Munidos de intencionalidade pedagógica, o professor pode utilizar-se do jogo
eletrônico de diferentes maneiras, que segundo Cruz e Ramos (2020, p. 11) “o game integrado
ao processo de aprendizagem pode ter o objetivo de sensibilizar para um conteúdo,
contextualizar um conceito ou revisar o que já foi abordado”, desta forma, o jogo torna-se um
mediador dentro do processo de formação do aluno que possibilita a construção e
ressignificação dos saberes.
Assim, o processo de ensino-aprendizagem se torna significativo e capaz de formar
alunos autônomos e críticos, além disso, mais do que somente trabalhar com o tema
sedentarismo, mas os jogos nos permitem trabalhar sob diferentes tipos de aprendizagem, para
Prensky (2012) destaca-se:
prática e feedback, aprender na prática, aprender com os erros, aprendizagem
guiada por metas, aprendizagem guiada pela descoberta, aprendizagem
baseada em tarefas, aprendizagem guiada por perguntas, aprendizagem
contextualizada, role-playing, treinamento, aprendizagem construtivista,
aprendizagem acelerada, selecionar a partir de objetos de aprendizagem e
instrução inteligente (PRENSKY, 2012, p 222).

Desta maneira, podemos perceber que o conteúdo jogos eletrônicos possuem grandes
possibilidades e potencialidades de inserção no contexto educacional, principalmente se
tratando de ensino remoto, uma vez que, os alunos impossibilitados de praticar e vivenciar as
atividades de Educação Física, podem encontrar nos jogos eletrônicos e digitais uma
alternativa de explorar diversos conteúdos, ações, compreender regras e vivenciar sensações
que os jogos trazem em sua composição, permitindo que os alunos possam se aproximar de
uma aprendizagem que extrapola o movimento, mas que o “se-movimentar” (KUNZ, 2006)

pode ser ressignificado a partir de sua prática e envolvimento com os jogos eletrônicos, que
segundo Macedo (2000), essas ações ativas das crianças, permite exploração e tem múltiplos
efeitos da esfera corporal, cognitiva, afetiva e social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do contexto de pandemia mundial, o campo educacional e todas as demais
áreas tiveram que ser adaptadas para que os alunos não ficassem de certa maneira, com o
conhecimento defasado. Diante disso, o Estado de Minas Gerais adotou o modelo REANP e
se apropriou de algumas ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem.
Podemos perceber que as ferramentas utilizadas foram o Aplicativo Conexão Escola,
as aulas online: Se Liga na Educação, e por fim os Planos de Estudo Tutorado (PET). Neste
trabalho buscamos analisar o conteúdo de Educação Física contido no PET, mais
especificamente, os que estavam relacionados com os Jogos Eletrônicos.
Desta maneira, percebemos que durante o ano de 2020 somente o PET Volume 2, foi
abordado esse conteúdo durante duas semanas, contudo, trazendo somente uma perspectiva de
jogos eletrônicos que compreende ele como o vilão no que diz respeito ao fenótipo da
obesidade e o sedentarismo. Assim, consideramos esta visão reducionista do tema, já que, há
infinitas possibilidades de se trabalhar o conteúdo Jogos Eletrônicos de uma maneira mais
crítica e criativa no ambiente escolar.
Vale ressaltar, que mesmo não estando presente na Base Curricular Comum como
conteúdo a ser abordado nos 8º e 9º anos, fato este que também não compreendemos o
motivo, uma vez que, essa temática seria de extrema relevância ser abordada em todas as
séries, contudo, o conteúdo Jogos Eletrônicos esteve presente em somente uma semana do
PET Volume 2 nessas séries, nas quais também foram reduzidas apenas ao discutir sobre o
tema sendo o “veneno ou cura” e perdendo a oportunidade de ampliar os conhecimentos
acerca desse assunto.
Destacamos que, no presente artigo, consideramos também ser de extrema relevância
a temática abordada pelo PET dentro dessas semanas, contudo, almejamos uma educação, que
vá para além dos discursos reducionistas, colocando o debate com relação aos Jogos
Eletrônicos somente relacionado ao sedentarismo e qualidade de vida, e também não só como
uma ferramenta, mas sim como um agente de extrema relevância na problematização do
conhecimento sistematizado e nas aprendizagens.

Por fim, compreendemos que além de proporcionar experiências significativas e a
partir do diálogo com alguns autores, podemos constatar que educar com, sobre e através dos
jogos eletrônicos podem ser além de um fator motivacional e de afetação, este pode
potencializar o processo de ensino-aprendizagem.

ELECTRONIC GAMES AND THEIR RELATIONSHIP WITH
PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE TEACHING
ABSTRACT
In this work, we aim to discuss and analyze the model adopted by the State of Minas Gerais,
during the Covid-19 pandemic with remote learning, focusing on the Tutored Study Plan
(PET) of Physical Education, against the content of Electronic Games, from of content
analysis. As a result, we observed that the content was superficially worked and only
dialoguing with sedentary lifestyle and quality of life, reducing the possibilities of teaching
with, on and through electronic games.
KEYWORDS: Electronic Games; Tutored Study Plan (PET); Education Physics.

JUEGOS ELECTRÓNICOS Y SU RELACIÓN CON
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
RESUMEN
En este trabajo, pretendemos discutir y analizar el modelo adoptado por el Estado de Minas
Gerais, durante la pandemia Covid-19 con aprendizaje remoto, enfocándonos en el Plan de
Estudios Tutorados (PET) de Educación Física, frente al contenido de Juegos Electrónicos,
desde el análisis de contenido. Como resultado, observamos que el contenido se trabajaba
superficialmente y solo dialogaba con el sedentarismo y la calidad de vida, reduciendo las
posibilidades de enseñar con, sobre y a través de juegos electrónicos.
PALABRAS CLAVES: Juegos electrónicos; Plan de estudio tutelado (PET); Educación
Física.
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PEDALANDO PELOS CAMINHOS DA PANDEMIA: UMA PROPOSTA
DE INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO1
Fagner José Passos,
Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas)
Arnaldo Sifuentes Leitão,
Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas)
RESUMO
O objetivo do estudo foi de analisar uma proposta de intervenção no ensino remoto com o
ciclismo na Educação Física. Trata-se de uma pesquisa-intervenção com uma experiência
compartilhada com a participação de 117 alunos do 4º e 5º ano das escolas municipais de
uma cidade do Sul de Minas Gerais. Concluímos que, as propostas de intervenção e
construção de materiais didáticos digitais no ensino remoto precisam levar em consideração
os contextos de atuação dos/as professores/as de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ciclismo na Escola; Ensino Remoto; PIBID.

INTRODUÇÃO
Desde o início de 2020 um surto de Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional confirmou o novo coronavírus – COVID-19, e o início de uma pandemia,
diversos países passaram a adotar medidas de restrição da circulação e distanciamento social.
No Brasil, as escolas tiveram que reorganizar suas atividades a partir das orientações e
demandas de cada localidade. As iniciativas foram diversas, que vão desde assistência às
famílias dos estudantes com alimentação, apoio social e psicológico, até a necessidade de
organizar materiais didáticos, neste ínterim, os/as professores/as tiveram que repensar suas
práticas de ensino.
Diante deste cenário ensejamos esta pesquisa. Enquanto professor de Educação Física,
atuante em escolas públicas municipais do Sul de Minas Gerais, fui instigado pela Secretaria
da Educação a organizar didática e pedagogicamente minha prática orientada para o ensino
remoto. Então, montamos grupos de professores e coordenadores para repensar nossas
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práticas e a montagem de materiais didáticos, kits, atividades, apostilas impressas etc. Neste
percorrer encontramos muitas dificuldades e ainda estamos buscando caminhos.
Minha entrada em agosto/2020 no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), vinculado ao curso de Educação Física do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho-MG, oportunizou a
discussão e reflexão de propostas para a organização das práticas pedagógicas para o ensino
remoto e a construção de materiais didáticos digitais.
As trilhas destes novos caminhos, nas mutações sociais e tecnológicas que surgiram
com a pandemia, podem incorrer: em precarização do trabalho docente; revelar as
desigualdades de acesso de professores/as e estudantes, fortalecer a centralização e
homogeneização da produção de materiais didáticos e propostas de ensino remoto em grandes
organizações orientadas pelo lucro etc. No entanto, entendemos com Cabral (2021), que a
relação que estabelecemos com as tecnologias são de ordem político-sociocultural. As formas
emergentes de socialidade político-sociocultural, no entrelaçamento com a aceleração da
tecnologização do ensino, suscitam um apelo de redefinição das comunidades dos/as
professores/as em tempos de pandemia.
Neste sentido, apontamos com este trabalho para as possibilidades da construção de
propostas pedagógicas no ensino remoto pelos/as professores/as, que estão implicados em
suas comunidades e que, de modo autoral, identificam suas demandas e estabelecem relações
com saberes no tempo vivido e vívido, “mais próximo das realidades educativas e do
cotidiano dos professores” (VENÂNCIO; SANCHES NETO, 2019. p. 732).
Com este desafio, o objetivo desta pesquisa foi de analisar a construção de materiais
didáticos digitais e uma proposta de intervenção no ensino remoto com o ciclismo na
Educação Física escolar.
A aproximação com o tema do ciclismo acontece pelo enraizamento na experiência
vivida do professor/pesquisador, que inquieto com a situação de distanciamento social e a
necessidade de oferecer um conteúdo significativo para seus estudantes se colocou a
investigar sua própria prática.
Identificamos com Carneiro (2007), que a bicicleta faz parte do mundo vivido pela
criança. Deste modo, tratar este tema, especialmente em tempos de distanciamento, nos faz
participar do seu processo de aprendizagem cultural, o diálogo com o mundo, por intermédio

das mediações do professor, que podem fomentar a problematização e criação de novos
significados com esta temática.
METODOLOGIA
Este estudo tem um enfoque da pesquisa-intervenção, que remete para uma
participação situada do professor-pesquisador e dos estudantes em uma experiência
compartilhada. Segundo Damiani et al. (2013), a pesquisa-intervenção se caracteriza por
processos de implementação de mudanças ou inovações pedagógicas, na busca de produzir
avanços e/ou melhorias na relação de ensino e aprendizagem dos sujeitos que delas
participam.
São participantes desta pesquisa, o professor-pesquisador, discentes do 4º e 5º ano
(117 estudantes) regularmente matriculados em três escolas municipais de uma cidade do Sul
de Minas Gerais, das áreas urbana e rural, que correspondem as turmas que o professorpesquisador leciona. Os 6 estudantes bolsistas do PIBID e o coordenador do programa foram
colaboradores na construção dos materiais didáticos e acompanhamento da intervenção
pedagógica.
A etapa de planejamento da ação pedagógica foi realizada durante dois meses no
âmbito do PIBID, em encontros semanais com duração de 4 horas. Nestes encontros, foram
levantados problemas relacionados as aulas de Educação Física no ensino remoto; estratégias
de atuação; estudo sobre o tema do ciclismo nas aulas de Educação Física e formas de
avaliação.
A etapa de confecção do material didático digital levou aproximadamente um mês de
preparação. O grupo (professor-pesquisador, coordenador e bolsistas) optou pela montagem
de um e-book denominado “Pedalando na Educação Física Escolar – o percurso da Escola
para a Sociedade”. Este material foi impresso e apresentado para a Secretaria Municipal de
Educação e aprovado para o início da intervenção2.
A etapa da intervenção ocorreu na periodicidade de 19/03/2021 a 28/05/2021. As aulas
aconteciam uma vez na semana com a mediação de: vídeos sobre cada tema da aula com as
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orientações preliminares das atividades contidas no material impresso e e-book; mensagem
instantânea via (Whatsapp); realização das atividades por fotos, vídeos, áudios e escritas.
Na fase de avaliação da proposta foram feitos relatórios de cada atividade
desenvolvida, diários de campo, questionário e análise do e-book e do material impresso dos
estudantes. A triangulação destes dados nos permitiu à análise de uma proposta de
intervenção que apresentamos neste texto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos encontros do PIBID, durante as dinâmicas virtuais, estabelecemos a
construção de um grupo de estudos para juntos desenvolver uma proposta de intervenção com
o ciclismo nas aulas de ensino remoto para Educação Física, temática de antemão desafiadora,
devido à ausência de propostas com este conteúdo na literatura.
Ransolin (2013) destaca que, mesmo o andar de bicicleta sendo uma prática
socializada entre crianças e jovens os estudos acadêmicos são escassos. As possibilidades
pedagógicas, segundo este autor, podem ser elencadas em suas dimensões: históricas;
técnicas; em relação as questões sociais; a saúde; com as políticas públicas, na participação
em movimentos de mobilidade urbana e da sustentabilidade; dimensões essas que contribuem
com o exercício da cidadania.
Deste modo, nos encontros do PIBID, sentimos que precisaríamos montar uma
proposta de intervenção a partir da construção de um material didático digital, com isso,
estabelecemos a elaboração de um e-book, composto por nove aulas, que possibilitariam tratar
a temática do ciclismo nas dimensões elencadas por Ransolin (2013), com o acréscimo de
uma discussão sobre o mundo digital, na qual escolhemos os jogos digitais.
As aulas foram divididas em: a história da bicicleta; seus componentes e equipamentos
de proteção; seus benefícios; suas técnicas, orientações para aprender a pedalar; a bicicleta e o
jogo digital; a relação do ciclismo com o trânsito; conhecimentos sobre a mobilidade urbana;
a relação com o meio ambiente e o paraciclismo.
O ensino remoto implementado pela escola devido a urgência imposta pela pandemia
foi problematizado nos nossos encontros do PIBID, e nas possibilidades de interação e
relações estabelecidas entre professor e estudantes nesta modalidade de ensino. Charczuk
(2021) destaca que, a aprendizagem e à docência neste contexto devem sustentar as

possibilidades do encontro, das trocas, da escuta atenta e de um conhecimento diverso da
presencialidade da sala de aula. Neste sentido, a construção do nosso material didático digital
se aproximou do contexto dos estudantes em um momento de distanciamento social.
Na etapa pré-intervenção, o professor-pesquisador sugeriu aos seus alunos a
participação em um questionário online, com o objetivo de levantar a relação de interesse com
a temática da bicicleta. Ao todo, 135 alunos responderam o formulário. No gráfico abaixo,
vemos as respostas sobre o desejo de participar de uma prática pedagógica nas aulas de
Educação Física com o ciclismo.
Gráfico 1 – Interesse dos estudantes em aprender ciclismo nas aulas de Educação Física.

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir destas respostas (122 estudantes - 90,4% - responderam que gostariam de aprender o
ciclismo durante as aulas de Educação Física) construímos um diálogo com a Secretaria
Municipal de Educação para impressão, montagem e entrega do material aos estudantes.
Durante o período da intervenção, estabelecemos uma rotina de responsabilidades
entre bolsistas e professor-pesquisador, que elaboravam os vídeos-conteúdos sobre as
temáticas das aulas com orientações das atividades de cada semana. O professor-pesquisador,
via grupos de WhatsApp, enviava os vídeos-conteúdos para os estudantes, assim como,
algumas sugestões para o desenvolvimento das atividades. Durante a semana o professorpesquisador estabelecia um diálogo com os estudantes para fazer as mediações do conteúdo.

Após este processo, os estudantes enviavam as devolutivas das atividades ao professorpesquisador, através de fotos, vídeos e escrita, via WhatsApp.
No quadro abaixo apresentamos um fluxo de devolutivas dos estudantes por
quantidade de respostas em formato de fotos, vídeos e escrita. A média de fluxo de
participação semanal dos estudantes foi de aproximadamente 77 interações.
Quadro 1 – Levantamento semanal das devolutivas online dos alunos.

Devolutivas
online das
atividades
concluídas

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 8

Aula 9

79

84

95

65

78

82

74

Live

63

Fonte: Elaborado pelo autor

Este ponto da interação é candente com relação ao formato de ensino remoto. As
possibilidades de trocas com estudantes foram desafiadoras em nossa intervenção, que
revelou, nas devolutivas dos estudantes, que as partilhas sobre as relações estabelecidas com o
conteúdo, nas participações da família, nas vibrações com as novas aprendizagens, nos vídeos
com os estudantes vivenciando cada atividade, nos permitiram compreender que os tempos e
espaços compartilhados no ensino remoto não podem ser considerados somente pela via
tecnológica. Os processos de ensino e aprendizagem, nestes tempos e espaços, acontecem no
reconhecimento destes atores em suas relações pedagógicas estabelecidas.
No quadro abaixo apontamos o engajamento dos estudantes nas devolutivas do
material impresso.
Quadro 2 – Entrega e devolução do material impresso
Apostilas com
Entregues para Devolvidas para
atividades
os alunos
correção
completas
Apostilas impressas

133

117

113

Apostilas com
atividades
incompletas
4

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, apresentamos a tabulação de algumas respostas enviadas pelos estudantes
sobre o projeto após a intervenção:

Quadro 3 – Avaliação dos estudantes sobre o projeto após sua aplicação.
Pontos positivos

Menções

Pontos Negativos

Menções

Temas das aulas

56

Não ser presencial

11

Aprendizagem de um conteúdo novo

24

Impressão da apostila

3

Bicicleta e inclusão

18

Uso de tecnologia

1

Relação da bicicleta e a saúde

14

Apenas uma aula na semana

1

Orientações para pedalar

12

Ausência de estrutura na cidade
para os praticantes

1

Participação dos bolsistas na intervenção

11

Não possuir bicicleta

1

Relação da bicicleta e a diversão

9

Acúmulo de textos

1

Envolvimento da família com a bicicleta

5

Praticando o esporte durante a pandemia

2

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao final do projeto, a partir das respostas, destacamos o envolvimento dos alunos na
relação com os temas abordados e a sequência pedagógica elaborada no material, por outro
lado, a adversidade do projeto nas opiniões dos discentes foi de não ter um tempo de ensino
presencial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos destacar que, os caminhos percorridos pelos estudantes, nesta intervenção,
nos permitiram identificar que os processos pedagógicos medidos pelas tecnologias apontam
para elementos de ordem política e sociocultural. Da organização de processos formativos
colaborativos, que auxiliem os/as professores/as na busca dos problemas que emergem em
seus contextos em tempos de pandemia. Na valorização da construção de mateiras didáticos
digitais mais próximos das realidades de aprendizagem dos estudantes.

PIDALING THROUGHOUT THE PANDEMIC: A PROPOSAL FOR
INTERVENTION IN PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE
EDUCATION
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze a proposal for intervention in remote learning with
cycling in Physical Education. This is an intervention-research with a shared experience with
the participation of 117 students from the 4th and 5th years of municipal schools in a city in
the south of Minas Gerais. We conclude that proposals for intervention and construction of
digital teaching materials in remote education need to take into account the contexts of
performance of Physical Education teachers.
KEYWORDS: School Physical Education; Cycling at School; Remote Teaching; PIBID.

PIDALAR EN TODA LA PANDEMIA: UNA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN A
DISTANCIA
RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar una propuesta de intervención en el aprendizaje a
distancia con bicicleta en Educación Física. Se trata de una investigación-intervención de
experiencia compartida con la participación de 117 alumnos de 4º y 5º de escuelas
municipales de una ciudad del sur de Minas Gerais. Concluimos que las propuestas de
intervención y construcción de materiales didácticos digitales en educación remota deben
tener en cuenta los contextos de actuación de los docentes de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Ciclismo en la escuela; Enseñanza remota;
PIBID.
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RESUMO
Está pesquisa analisa o processo comunicativo da pessoa com deficiência intelectual, no
contexto das práticas esportivas, a partir da mídia-educação. Refere-se a um estudo com
características da etnopesquisa crítica. Nota-se que os sujeitos de forma não tradicional
comunicam por meio de múltiplas linguagens (desenho, pintura, fotografia e vídeo).
PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com Deficiência Intelectual; Comunicação; Mídia-Educação.
INTRODUÇÃO
A história tem nos contado o quanto foi e é difícil a relação com o próximo, aquele
que pensa e age diferente, especificamente a pessoa com deficiência, porque a desconfiança, a
exclusão e o olhar de menosprezo enriquecido pelo senso de incapacidade têm sido pautados
no convívio social. Mesmo com toda evidência/efervescência dos discursos em prol da
inclusão, mas que na prática, muitas vezes, não passa de uma pseudoação politicamente
correta, traduzido como respeito e tolerância.
Com tudo, é importante dizer que o conceito de inclusão escolar apresentando por
Mantoan (2003), alicerça os fundamentos dessa pesquisa. O processo educacional inclusivo
defendido pela autora, reflete uma demanda atual da escola e consequentemente da sociedade.
Por tudo isso, a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e
transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de
identidade dos professores e faz com que seja ressignificada a identidade do
aluno. O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma
identidade fixada em modelos ideais, permanentes, essenciais.
O direito à diferença nas escolas descontrói, portanto. O sistema atual de
significação escolar excludente, normativo, elitista, com suas medidas e seus
mecanismos de produção da identidade e da diferença. (MANTOAN, 2003,
p. 32).
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Assim, reforçando o caráter democrático, a valorização das diferenças e o direito de
todos, Mantoan (2003, p. 49) evidencia o papel primordial da inclusão: “(...) especialmente
quando se entende que incluir é não deixar ninguém de fora da escola comum, ou seja, ensinar
a todas as crianças, indistintamente!”
Logo, é possível perceber a potencialidade da proposta no tocante ao processo
comunicativo, uma vez que a linguagem não ficará restrita apenas a uma forma de expressão
ou manifestação, não obstante, será multifacetária e plural, viabilizando que todos, não
somente os mais hábeis, compreendam e sejam compreendidos.
Aqui, portanto, foi se constituindo uma trama que envolveu as dimensões da mídia e
das tecnologias no seu aspecto de uso em que para autores como (BELLONI, 2001; FANTIN
e RIVOLTELLA, 2012) estaria no plano de uma educação COM a mídia, dentro da
perspectiva da mídia-educação e também nas dimensões da pessoa com deficiência
intelectual, no sentido de provocar as possibilidades de linguagens, códigos, manifestações e
expressões. Com isso, questionamos: até que ponto a pessoa com deficiência intelectual
expressa suas aprendizagens nas práticas esportivas através das diversas linguagens com o uso
da mídia e da tecnologia?
METODOLOGIA
Metodologicamente, a pesquisa se desenvolveu em um único período, subdividido
em três etapas: 1ª) reunião com os pais e/ou responsáveis pelos beneficiados do Programa
Segundo Tempo Paradesporto, para apresentação do projeto de pesquisa e se
permitiriam/autorizavam que seus dependentes participassem do estudo; 2ª) levantamento
propriamente dito das informações, através de intervenções pedagógicas acerca da prática
esportiva do atletismo e natação, baseadas em cinco momentos pedagógicos (Experimentação
/ Produção Midiática / Exibição e Experimentação / Experimentação / Reflexão, Avaliação e
Conclusão) esses momentos pedagógicos foram organizados nas intervenções como tarefas
para cada dia de encontro; 3ª) como fechamento do processo de levantamento das
informações, 5 participantes (que durante o processo investigativo chamaram atenção) junto
com seus responsáveis foram entrevistados, no sentido de “uma experiência de olhar o mundo
e ouvir o outro” (CAPUTO, 2006, p.28).

As intervenções/encontros foram planejadas e organizadas no intuito de aprofundar ao
máximo o processo de empiria em que se deu o levantamento das informações, bem como o
desenvolvimento, aquisição e troca de aprendizagens a partir da mediação dos processos
didático e pedagógico do fazer educativo das intervenções/encontros. Para tanto, a cada dia de
intervenção/encontro havia uma tarefa específica a ser contemplada durante a vivência da
prática esportiva (atletismo e natação), que foram pensadas com a premissa de que iriam se
articular tanto com o problema de investigação como também ajudar a responder aos
objetivos geral e específico da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tarefa de produzir narrativas midiáticas e/ou registros imagéticos durante o
desenvolvimento das vivências por parte dos protagonistas da pesquisa está alicerçada no
conceito de mídia-educação (BELLONI, 2001; FANTIN, 2006), que aponta para a
importância de educar as crianças/jovens para as demandas atuais da época. Hoje a demanda
continua atual, mas os dispositivos tecnológicos são outros, pois nos encontramos na era do
digital e os artefatos tecnológicos digitais (Smartphone, Tablet, Notebook, entre outros) não
são mais somente usados para realização de ligação telefônica, mas infinitas possibilidades de
comunicação como textos escritos com limite de caracteres, chamadas de vídeos, mensagens
de áudio, álbuns de fotografias, tudo isso através das redes sociais.
Como exemplo do que foi essa atividade (produção midiática/educar através da
mídia) traremos agora uma cena que traduz bem o que foi a percepção do campo, uma grata
surpresa, o desvelado potencial em particular de um ator (Jucurutu), visto que o encantamento
com a máquina fotográfica e a curiosidade/interesse foi imediato ao se encontrarem.
Jucurutu originalmente não faz parte do grupo que foi investigado, mas por gostar da
prática do atletismo e a turma 2 tê-lo como conteúdo, sua mãe o levou para que participasse.
Foi assim que Jucurutu se encontra com a pesquisa e, de formar marcante, atrai o olhar do
professor-pesquisador que fica atento ao seu comportamento desde então.
Nesse momento um participante chamou atenção por sua curiosidade e
interesse pela GoPro (câmera fotográfica). Ele chama Jucurutu e tem TEA.
Ao perceber seu interesse, passei a observá-lo mais de perto e rapidamente
mostrei como fotografar, daí durante a vivência da natação o mesmo ficou
com a GoPro manipulando e registrando os colegas em atividade. Quando
finalizamos a vivência e fui falar com ele, o mesmo estava com o rosto

literalmente dentro da mochila e a GoPro já guardada na mesma, pedi que
pegasse para que pudesse ver as fotos que ele havia feito, o mesmo
demonstrou um pouco de resistência, mas peguei e pude ver os registros dele,
várias fotos, todas de cabeça para baixo. (Diário de campo, 28.05.19).

Imagem 1. Encontro do Ator com a GoPro

Fonte: produzido por Jucurutu / 9 anos (2019)

O bloco de quatro fotos contidas na imagem 1 representa o primeiro momento que
Jucurutu, sob posse da máquina, fez seus registros iniciais. Percebe-se que o autor estabelece
uma relação com o ambiente de forma não convencional, pois dos 53 registros, sendo 5
vídeos e 48 fotografias, apenas 3 estão com o posicionamento comum ao que a maioria das
pessoas usam quando estão fotografando ou filmando. No entanto para Jucurutu foi bastante
recorrente a utilização da câmera de forma invertida para expressar seu olhar, sua visão
particular para cada coisa e lugar. Não cabe aqui inverter a forma como o autor realizou seus
registros, pois o protagonismo é dele. Além do mais, a fotografia é para ser sentida, percebida
e não simplesmente ser traduzida por uma pessoa que organiza a exibição, e nem mesmo o

autor deve fazer isso, pois a cada um que tiver contato com essa produção pode absorver as
impressões que as fotos emanam no grau de sensibilidade pessoal.
A partir dessa relação de simbiose do ator com a câmera, o professor-pesquisador ao
perceber a potência que essa relação poderia trazer para pesquisa e também para o processo
educativo do educar através da mídia, disponibilizou a Jucurutu uma câmera digital para que
ele tivesse a liberdade e oportunidade de produzir suas narrativas de forma ilimitada, sem
preocupação em ter que parar os registros porque a intervenção/encontro havia terminado
naquele dia, ou seja, ele podia registrar tudo e em todo o tempo, dando vazão ao seu olhar
curioso e atento.
O que causa mais problema e/ou dificuldade para a pessoa com deficiência
intelectual? Seria a interação social o principal mobilizador desse déficit comunicativo ou a
falta de informação/conhecimento que fomenta e gera uma herança indesejada de preconceito
e discriminação por parte daqueles que deveriam cuidar? Ou então, seriam todos esses fatores
anteriormente citados, acrescido da condição biológica do cérebro dessas pessoas?
Ao refletirmos esses questionamentos, há sim o entendimento que a condição
biológica da pessoa com deficiência intelectual realmente tem regiões do cérebro com
comprometimento. Todavia, isso não o desqualifica enquanto ser humano significativo que é,
digo, pesquisadoras atuais apresenta outra compreensão como por exemplo Corrêa (2016, p.
28) e Ciasca, Guimarães &Guimarães (2004) apud Maranhão (2018, p. 20), que comungam
da mesma perspectiva de interferência sináptica por influências ambientais. A segunda autora
acrescenta ainda as influências cognitivas, afetivas e socioculturais. A contundência dessa
constatação pode ser percebida na imagem 2 (abaixo), que trata de duas narrativas de Parelhas
(TEA2) comunicando sobre suas aprendizagens durante as intervenções, expressando-se por
meio das representações visuais - da esquerda, na piscina sobre os deslocamentos no ambiente
líquido e a da direita, na pista de atletismo referente ao salto em distância, mas também o
exercício de produzir imagens, com a máquina fotográfica.
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Transtorno do Espectro Autista.

Imagem 2. Narrativa da aprendizagem

Fonte: produzido por Parelhas/ 11 anos (2019)

A cena da esquerda (natação), embora não tenha utilizado a linguagem oral,
comunica sobremaneira acerca do entendimento de quem o narra, isto é, dialoga sobre sua
compreensão de espaço-tempo, profundidade, lateralidade, entre outros. Percebe-se que sua
descrição detalhada da intervenção, é irrefutável sobre a organização do pensamento, ou
melhor, elaboração das aprendizagens. Parelhas coloca cada elemento daquele contexto no
seu devido local, respeitando o espaço de cada uma, não tendo sobreposição dos sujeitos nos
ambientes e também consegue representar a dinâmica do nado, na sincronia e alternância dos
braços e das pernas ao se deslocar. Já na cena da direita, ele auto representa em dois
momentos distintos da intervenção, para isso, além da representação visual, acrescenta a
linguagem escrita informando o que fez em cada momento. No primeiro momento ele
comunica acerca de sua corrida para execução do salto em distância, detalhando sobre as
etapas (corrida, salto e aterrissagem), este último ele explica caindo de “bumbum” no chão. O
segundo momento diz respeito a produção de registro do salto dos seus colegas e com a
câmera na mão ele capta as expressões dos outros a partir do seu olhar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A esperança é que esse trabalho tenha sido como uma inspiração e influência para
uma sociedade justa (inclusiva), visto que essa, foi apenas uma mostra das inúmeras
possibilidades que se pode realizar, quando é dada as condições necessárias para que a pessoa
com deficiência intelectual consiga exercer suas potencialidades e acionamento comunicativo.

Em suma o estudo mostra que o silêncio oral, não impede o estabelecimento de
conexões entre as pessoas, já que o silêncio não é corporal, pois a vivência, reverbera uma
comunicação não convencional, acionada pelos mais variados códigos linguísticos como
construto cultural que representam os sentidos e significados atribuídos ao universo da pessoa
com deficiência intelectual, principalmente a dificuldade de ser ouvida.

PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND
COMMUNICATIVE ACTIVATION
ABSTRACT
This research analyzes the communicative process of people with intellectual disabilities, in
the context of sports practices, based on media-education. It refers to a study with
characteristics of critical ethnoresearch. It is noted that subjects in a non-traditional
communicate through multiple languages (drawing, painting, photography and video).
KEYWORDS: People with Intellectual Disability; Communication; Media-Education.

PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ACTIVACIÓN
COMUNICATIVA
RESUMEN
Esta investigación analiza el proceso comunicativo de las personas con discapacidad
intelectual, en el contexto de las prácticas deportivas, a partir de la educación en medios. Se
refiere a un estudio con características de etnoinvestigación crítica. Se observa que los
sujetos de manera no tradicional comunican a través de múltiples lenguajes (dibujo, pintura,
fotografía y video).
PALABRAS CLAVE: Persona con Discapacidad Intelectual; Comunicación; Educación en
medios.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi identificar indícios da desertificação midiático-esportiva na
cobertura jornalística do esporte a partir do estudo de notícias em portais online de Mato
Grosso do Sul. Realizamos uma abordagem quanti-qualitativa do produto midiático, aportando
em uma análise prévia de 240 notícias. Inferimos indícios parciais da desertificação, a partir
da abrangência das notícias e da identificação das fontes jornalísticas calcada,
essencialmente, em personagens primários.
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Esportivo; Mídias; Regionalidades.
INTRODUÇÃO
A cultura da prática de atividades físicas e esportivas em Mato Grosso do Sul (MS) tem
índices de adesão e participação pouco superior a 40% da população (PNUD - PROGRAMA
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2017). Proporcionalmente é uma
média de praticantes superior aos indicadores nacionais, que são de 30%. Todavia, possuir cerca
de 60% de cidadãs e cidadãos sedentários ou não praticantes de atividades físicas e esportivas
regulares no estado, remete à presença de uma aparente cultura esportiva local semiformada.
Nos termos de Pires (2002), podemos nos entender como uma localidade, em termos
gerais, sem identificação com o esporte como um valor e/ou um símbolo da sua prática
cotidiana. Iniciamos este trabalho, portanto, com a hipótese de que a cultura esportiva de Mato
Grosso do Sul constitui uma cultura desencarnada, incorporada apenas parcialmente nas rotinas
desta sociedade, como distintivo e privilégio de classes. Uma semiformação cultural
1
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corroborada pela ausência de veículos de mídia em praticamente metade dos seus municípios 2
e, supostamente, pela falta ou baixa produção de notícias esportivas locais nos meios de
comunicação jornalística circulantes do território, como fora identificado no período dos Jogos
Pan e Parapan-americanos de 2019 (D´AURIA; SALERNO; SANTOS, 2021).
Diante deste contexto, questões norteadoras de pesquisa se apresentaram e contribuíram
para a condução do estudo. São elas: Como tem se construído a notícia esportiva sul-matogrossense no contexto de globalização econômica e mundialização da cultura? De que forma o
jornalismo do estado tem realizado a mediação da cultura esportiva em diferentes localidades
do MS? Assim, o objetivo do presente texto consistiu em identificar indícios da desertificação
midiático-esportiva na cobertura noticiosa do esporte em portais online sul-mato-grossenses.
METODOLOGIA
Desenvolvemos o presente estudo como uma pesquisa descritiva e exploratória, de
análise de produto midiático, com abordagem quanti-qualitativa dos dados. Especificamente,
acompanhamos a circulação de informação esportiva em portais de notícias online do estado.
Eles representam a maior parte (35,9%; n = 186) dos 518 veículos jornalísticos mapeados pelo
projeto Atlas da Notícia, em relatório de janeiro de 2019. Além disso, o Comitê Gestor da
Internet (CGI) revela que na região centro-oeste do país 76% da população é usuária de internet.
Desses, 92% utiliza diariamente e 53% usa para ler jornais, revistas ou notícias online
(NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2019). Por
conseguinte, delimitamos os portais de notícias online como recorte do estudo devido a sua
representatividade como tipo de veículo de mídia de maior volume no estado e por conta da
tendência de uso que este formato possui no conjunto da população regional.
Foram incluídos no escopo da pesquisa os portais de notícias ativos e atualizados no
período de recolhimento de dados (1º de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021). Também
estabelecemos como critério a presença de seções exclusivas de esportes nos sites, bem como
a disponibilidade de acervo aberto das notícias produzidas e veiculadas. Os portais inativos,

Conforme dados do Atlas da Notícia, no MS cerca de 50% dos seus municípios são considerados
desertos ou quase-desertos de notícias locais, ou seja, não possuem ou possuem no máximo dois veículos
de mídia local. Disponível em: https://www.atlas.jor.br/. Acesso em 22 de maio de 2021.
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desatualizados e sem seções esportivas em suas páginas oficiais foram automaticamente
excluídos do estudo.
Recolhemos notícias esportivas publicadas pelos portais em um período correspondente
a 28 dias no decorrer do ano de 2019 a partir da técnica de amostragem entendida como a
seleção de dados de dimensão e de composição representativa de acordo com o objeto da
pesquisa – a “amostragem sistemática não-probabilística de representatividade social” (LOPES,
2005). Dessa maneira, o ano foi dividido em quatro trimestres e as coletas feitas em lotes
semanais distribuídos em cada um dos trimestres do ano, buscando-se a representatividade do
período em recortes de uma semana nos períodos de janeiro a março, de abril a junho, de julho
a setembro e de outubro a dezembro, conforme ilustrado na tabela 1.
Tabela 1 - Organização dos trimestres e intervalos de datas correspondentes para coleta de dados

TRIMESTRE

SEMANA ESCOLHIDA

1º

24/02 - 02/03

2º

12/05 - 18/05

3º

23/08 - 30/08

4º

19/11 - 26/11
Fonte: elaborada pelos autores

Com este recorte temporal procuramos explorar diferentes contextos e momentos
esportivos do ano, tanto com relação às competições globais (Jogos Pan-Americanos e Parapan)
e nacionais (Jogos Universitários Brasileiros), como com relação aos eventos locais
(Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol de homens).
As notícias foram organizadas e categorizadas por meio de um formulário na plataforma
Google Forms, contendo os seguintes itens em sua estrutura a serem preenchidos: 1) Nome do
portal; 2) Título da notícia; 3) Data; 4) Link; 5) Abrangência (internacional, nacional, estadual);
6) Canais de Informação; 7) Fontes de Informação; e 8) Classificação das Fontes. Por fim, o
conteúdo de todas as notícias mapeadas no estudo foi armazenado em um documento do
software Excel oriundo do próprio formulário para ser analisado posteriormente. Vale ressaltar
que o presente trabalho é composto por um recorte de uma pesquisa em andamento. Portanto,

neste trabalho apresentamos o conjunto de 240 notícias tabuladas, recolhidas de 12 diferentes
portais de notícias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação ao elemento da abrangência, os âmbitos nacional e internacional
prevaleceram, com 40% e 39,2% respectivamente, em detrimento das notícias que abordavam
mais as questões esportivas de Mato Grosso do Sul (20,8%), conforme aponta o gráfico 1. Por
um lado, este dado corrobora com a ideia de que um dos fatores da desertificação das notícias
regionais consiste na dificuldade que os jornalistas encontram em buscar os dados locais
(RADCLIFFE, 2017). Contudo, uma das causas desta problemática também pode estar nos
vínculos políticos e nos interesses econômicos da mídia, que afetam a informação de qualidade
para a região, reproduzindo estilos que menosprezam a força do local enquanto fonte de
informação (PERUZZO, 2005).
Gráfico 1 - Abrangência das notícias.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No que tange aos agentes esportivos que os veículos de comunicação buscaram como
fontes para a construção das notícias, averiguamos uma preponderância de Atletas,
correspondendo a 35,6%, e de Treinadores, com 9,2%, conforme ilustrado no gráfico 2. Nesse
cenário, notamos que as notícias esportivas dos veículos em crivo estavam preocupadas com

um público diretamente envolvido no fenômeno esportivo, visto que atletas e treinadores são
figuras que propiciam propriamente a prática esportiva.
Gráfico 2 - Fontes de informações das notícias.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda com relação ao gráfico 2, cabe destacar algumas fontes que não apareceram nele,
embora façam parte com menor incidência. Dessa maneira, para dar conta de apresentar a
multiplicidade de fontes, foram organizados dois grupos. Um deles é composto por
trabalhadores dos cargos com maior incidência burocrática, a exemplo de parlamentares,
superintendentes, vice-prefeitos, fundadores de estádios, diretores, guardas civis municipais,
federações e comandantes. Com relação ao outro grupo, encontramos categorias profissionais
como administradores, biólogos, médicos, professores e os próprios jornalistas.
Em relação à classificação das fontes entre primárias e secundárias (GIMENES; SILVA,
2020), notamos a hegemonia da classificação primária, com uma ocupação de 99%, segundo o
gráfico 3. Em termos conceituais, vale relembrar que essas fontes são constituídas pelos
personagens envolvidos diretamente em um acontecimento. Infere-se, por conseguinte, que
essa prevalência está ligada ao fato de que os personagens que mais foram contemplados nas
notícias esportivas de Mato Grosso do Sul foram atletas e treinadores.

Gráfico 3 - Classificação das fontes de informações das notícias.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Não obstante, embora tenha sido minoria, as fontes secundárias encontradas - ou seja,
supostos especialistas que são trazidos ao espaço público jornalístico para explicar o
acontecimento em pauta - foram vereadores e um matemático. Cabe relatar que o processo de
ausência de fontes especializadas no jornalismo de Mato Grosso do Sul pode ser explicado pela
tendência do jornalismo esportivo, em âmbito nacional, supervalorizar os personagens
envolvidos no fenômeno esportivo e deslegitimar os estudiosos da área que poderiam realizar
análises teóricas dos acontecimentos no esporte (SOLEY, 1992).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o exposto, no intuito de identificar indícios da desertificação midiático-esportiva
na cobertura noticiosa do esporte em portais de notícias online do MS, chegamos nas primeiras
impressões com as 240 notícias tabuladas até o presente momento. Os portais tendem a noticiar
manifestações esportivas nacionais e internacionais, buscando fontes primárias, que em grande
parte das notícias são atletas e treinadores.
Na continuidade da pesquisa, pretendemos ampliar a discussão para o âmbito das
questões esportivas e esperamos que nas questões de construção semântica das notícias as
tendências e características encontradas neste período vão ser reencontradas ao final da coleta
total de notícias de todos os portais online do estado de Mato Grosso do Sul.

FIRST INDICATIONS OF MEDIA-SPORT DESERTIFICATION IN
MATO GROSSO DO SUL
ABSTRACT
The objective of the research was to identify evidence of media-sports desertification in the
journalistic coverage of sport from the study of news on online portals in Mato Grosso do Sul.
We carried out a quantitative-qualitative approach to the media product, contributing to a
previous analysis of 240 news. We infer partial signs of desertification, based on the coverage
of news and the identification of journalistic sources based, essentially, on primary characters.
KEYWORDS: Sports Journalism; Media; Regionalities.

PRIMERAS INDICACIONES DE DESERTIFICACIÓN MEDIÁTICODEPORTIVA EN MATO GROSSO DO SUL
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue identificar evidencias de desertificación mediático-deportiva
en la cobertura periodística del deporte a partir del estudio de noticias en portales en línea en
Mato Grosso do Sul. Realizamos un abordaje cuantitativo-cualitativo del producto mediático,
contribuyendo a una análisis previo de 240 noticias. Inferimos signos parciales de
desertificación, a partir de la cobertura de noticias y la identificación de fuentes periodísticas
basadas, esencialmente, en personajes primarios.
PALABRAS CLAVE: Periodismo deportivo; Medios de comunicación; Regionalidades.
REFERÊNCIAS
D’AURIA, B. B.; SALERNO, M. B.; SANTOS, S. M. DOS. A desertificação midiáticoesportiva do Mato Grosso do Sul: primeiras análises e reflexões sobre a cobertura jornalística
do esporte local. Revista Alterjor, v. 01, n. 23, p. 344–362, 2021.
GIMENES, A. K. F.; SILVA, M. P. DA. Análise de fontes e canais informativos do caso
Marielle Franco nos jornais Folha de S. Paulo e El País: nuances de oficialismo e estreitamento
do espectro de vozes. 43o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais...Virtual:
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2020.
LOPES, M. I. V. Pesquisa em Comunicação. São Paulo (SP), Editora Loyola, 2005.
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. Pesquisa sobre o uso
das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC domicílios
2018. São Paulo: [s.n.].

PERUZZO, C. M. K. Mídia regional e local: aspectos conceituais e tendências. Comunicação
& Sociedade, v. 26, n. 43, p. 67–84, 2005.
PIRES, G. D. L. A Educação Física e o discurso midiático: abordagem crítico-emancipatória.
Ijuí: Unijuí, 2002.
PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório
de Desenvolvimento Humano Nacional - Movimento é Vida: Atividades Físicas e Esportivas
para Todas as Pessoas: 2017. Brasília: [s.n.]. Disponível em: <http://movimentoevida.org/wpcontent/uploads/2017/09/PNUD_RNDH_completo.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017.
RADCLIFFE, D. A importância dos dados para o jornalismo local. Comunicação &
Educação, v. 22, n. 1, p. 85, 2017.
SOLEY, L. C. The News Shapers: The Source Who Explain the News. New York, Westport,
London: Praeger Publishers, 1992.

PRODUZINDO PODCASTS NA EDUCAÇÃO FÍSICA:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DURANTE O ENSINO REMOTO 1
Khalmel Gabriel Lima de Oliveira,
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
Diego de Sousa Mendes,
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
RESUMO
O estudo, de viés qualitativo e do tipo pesquisa-ação, foi desenvolvido nas aulas remotas de
Educação Física no ensino fundamental e teve como objetivo implementar e refletir uma
interlocução pedagógica que abordou o conteúdo esporte, ancorada na utilização de
podcasts. Foram produzidos onze podcasts sobre o tema “O racismo no esporte”. A pesquisa
materializou-se como meio de articular podcasts com o conteúdo esporte, possibilitando o
compartilhamento e a troca de experiências no ensino remoto.
PALAVRAS-CHAVE: Podcast; Esporte; Ensino Remoto

INTRODUÇÃO
Em virtude da pandemia da COVID-19, inúmeras instituições de ensino ao redor do
país implementaram o ensino remoto, em caráter emergencial, como forma de assegurar o
direito constitucional de acesso à educação (BRASIL, 2016). Frente ao cenário pandêmico, os
professores (as) de Educação Física tiveram que elaborar e desenvolver metodologias de
ensino peculiares e inovadoras.
Nesse sentido, buscamos novas configurações para o ensino-aprendizagem da
Educação Física escolar na cultura digital, por meio da produção coletiva de podcasts. Em
suma, os podcasts tem como objetivo a distribuição, direta e atemporal, de arquivos de áudio
e vídeo por meio da internet (PRIMO, 2005). Desse modo, por meio da articulação dos
pressupostos da mídia-educação (FANTIN, 2011) com o conteúdo esporte, propusemos uma
interlocução pedagógica (IP)2 que tematizou “O racismo no esporte”.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
A respeito do uso do termo “interlocução”, nos baseamos na percepção de Betti (2006), que
compreende o agir pedagógico na Pesquisa-Ação como um movimento de duplo sentido: “do
pesquisador com os professores/as, e destes com suas práticas” (BETTI, 2006, p. 102)
1
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Nosso trabalho se constituiu através de uma experiência pedagógica realizada em uma
escola pública do interior de Minas Gerais, onde um dos pesquisadores atua como docente.
Tal experiência ocorreu na terceira etapa letiva do ano de 2020, com três turmas do 8º ano do
ensino fundamental e durou duas semanas. Ademais, nosso objetivo foi implementar e refletir
uma IP que abordou o conteúdo esporte, ancorada na utilização da mídia podcast.
Logo, realizamos um estudo de viés qualitativo (MINAYO, 2002) que contou com os
pressupostos procedimentais da Pesquisa-ação (TRIPP, 2005). Foram utilizados como
instrumentos para a produção dos dados o aplicativo WhatsApp, diário de campo, a
plataforma Jitsi Meet, capturas (screenshots) e gravações de tela. Vale dizer que a IP foi
estruturada com base em momentos síncronos e assíncronos, conforme as particularidades do
ensino remoto ofertado pela Secretaria Municipal de Ouro Branco-MG, sendo que esses
momentos ocorreram ao longo de duas semanas e serão detalhados a seguir.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
O eixo da investigação fundou-se na seguinte problemática: Como ampliar a
dialogicidade nas aulas remotas de Educação Física? Já o eixo da ação constituiu-se com a
proposição de uma IP com abordagem do conteúdo esporte, articulada aos pressupostos da
mídia-educação, lançando mão do recurso midiático podcast.
O planejamento previu a realização da IP em duas semanas, sendo que cada semana
contaria com momentos síncronos e assíncronos. A etapa seguinte foi a de agir para
implementar a IP planejada. Tal etapa ocorreu com: 1) Envio de material pedagógico
elaborado pelo professor (arquivo em formato de texto) através do WhatsApp; 2) Encontro
síncrono on-line por meio do Jitsi Meet; 3) Momento de interação/síntese através do
WhatsApp. Na sequência, foram acompanhados e descritos os acontecimentos emergentes da
IP por meio do diário de campo. Por fim, a etapa de avaliação se deu por meio da apreciação
dos materiais produzidos pelos (as) estudantes e dos diálogos ocorridos via WhatsApp.
Diante do exposto, os objetivos da primeira semana foram: (re) conhecer, explorar e
pesquisar os elementos básicos de um podcast, tais como: construção de roteiro, estratégias
para gravação/produção, formatos de distribuição, entre outros. O envio do material
pedagógico ocorreu na segunda-feira, via WhatsApp, e continha um texto base explanando a
respeito do podcast (“O que é?”; “Como surgiu o termo?”; “Como ouvir?”; “Como criar seu

próprio podcast?”), além de links para acesso a vídeos. Após o compartilhamento do material
pedagógico foi aberto um canal de comunicação com os estudantes por meio do WhatsApp,
para que eventuais dúvidas pudessem ser sanadas e orientações específicas encaminhadas. Na
sequência, quinta-feira, ocorreu o encontro síncrono on-line, quando foi realizada uma
apresentação de slides para os (as) estudantes sobre o tema “O racismo no esporte”. A
apresentação teve como intuito trazer alguns dados sobre a temática e articulá-la à proposta da
produção de podcasts. Ao final da apresentação foi realizado um jogo interativo por meio da
plataforma Kahoot, na intenção de ampliar o engajamento e a participação dos estudantes,
bem como conectar o fim do encontro com o momento de interação/síntese. Dessa forma, os
conteúdos abordados ao longo da semana foram concatenados através de um debate em um
grupo específico de WhatsApp.
Na segunda semana da IP o objetivo estabelecido para os estudantes foi produzir um
podcast que tratasse do tema “O racismo no esporte”. Posto isto, o material pedagógico
enviado no início da semana versou sobre as normas para a produção do podcast, sendo elas:
formato do arquivo da gravação (áudio ou vídeo), produção de roteiro e tempo limite de oito
minutos. É importante ressaltar que o trabalho pôde ser feito individualmente ou em grupo,
sendo que os (as) estudantes que optaram por realizar a atividade em grupo tiveram que se
organizar remotamente. Assim como na semana anterior, o intervalo entre o envio do material
pedagógico e o encontro síncrono on-line foi destinado a atender os estudantes que
manifestaram dúvidas e/ou questionamentos. O encontro síncrono on-line foi definido junto
aos estudantes como o momento de compartilhamento dos materiais elaborados, porém, em
função do número de podcasts produzidos, houve a necessidade de realizar dois encontros em
sequência. Após os encontros, foi realizado o momento de interação/síntese via WhatsApp,
quando os estudantes receberam feedbacks referentes aos materiais por eles produzidos.
RESULTADOS
Foram produzidos, no total, onze podcasts por parte dos (as) estudantes. De modo
geral, todos os materiais elaborados atenderam aos requisitos pré-estabelecidos e
apresentaram correlação com o que Fantin (2011, p. 30) denominou os “quatro C” da mídiaeducação: cultura, crítica, criação e cidadania. A imagem 01, extraída de um dos encontros

síncronos, ilustra que a articulação entre a Educação Física e os pressupostos da mídiaeducação, vislumbrada no escopo da IP, teve aceitação por parte dos estudantes.
Imagem 01 – Comentários de dois estudantes a respeito da IP

Fonte: Acervo do autor

A imagem 02 apresenta a capa de um dos podcasts, apontando que em alguns casos os
estudantes extrapolaram as orientações prévias e investiram na dimensão estética do material
midiático, ou seja, corroborando a dimensão criativa apontada por Fantin (2011). Já na
imagem 03, estão expostos trechos do debate ocorrido no momento de interação/síntese no
WhatsApp, quando foi possível perceber criticidade e uma perspectiva de exercício da
cidadania nas falas dos estudantes, o que também dialoga com os “quatro C” (FANTIN 2011,
p. 30).
Imagem 02 – Capa de um podcast produzido por estudantes

Fonte: Acervo do autor

Imagem 03 – Trechos de debate ocorrido no momento de interação/síntese no WhatsApp

Fonte: Acervo do autor

A implementação de podcasts como parte de uma estratégia metodológica mostrou-se
potente e configurou uma possibilidade para aulas de Educação Física durante o ensino
remoto. O uso do podcast, mídia amplamente presente na cultura digital contemporânea,
quando de sua articulação com o conteúdo esporte, possibilitou e potencializou o
compartilhamento e a troca de experiências relativas às temáticas da Educação Física escolar.
Outro fator relevante é o caráter colaborativo que se instaurou para a produção dessa mídia.
Ademais, percebemos que a presença da mídia-educação se efetivou como um importante
aporte teórico-metodológico para o ensino-aprendizagem da Educação Física.
Entretanto, mesmo com a ampla difusão das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) e com o crescente acesso à internet nos lares brasileiros, é importante
ressaltar alguns desafios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em levantamento realizado no quarto trimestre de 2018, foi constatado que 45,9
milhões de brasileiros com 10 anos de idade ou mais, não possuem acesso à internet (IBGE,
2018). Somado a este dado, é preciso considerar também que quando existe o acesso à rede,
em muitos casos, as conexões apresentam má qualidade e tráfego de dados limitado (CGIB,
2018).
Diante disto, é importante dizer que não contamos com a participação de todos os
estudantes durante o desenvolvimento da IP, tanto nos momentos assíncronos como nos
momentos síncronos. Nesse sentido, é preciso considerar que o ensino remoto trouxe à tona
uma série de implicações para a participação (ou não) dos estudantes nesse formato

contingente e pouco conhecido. Também é preciso ponderar que o uso exclusivo de recursos
que dependam do acesso à internet e da disponibilidade das TDIC, tendo em vista o ensinoaprendizagem no ensino remoto, ainda é limitante e pode ocasionar a exclusão de estudantes.
Outrossim, a desigualdade de acesso pode manifestar-se também no âmbito das
competências digitais (STEVANIM, 2020) ou do capital cultural (BOURDIEU; PASSERON,
2014) que os estudantes (não) possuem. Para Bordieu e Passeron (2014), capital cultural se
refere ao conjunto de conhecimentos que um indivíduo adquire ao longo da vida e que o
favorecem (ou não) em seu processo de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destarte, a questão do ensino-aprendizagem no contexto do ensino remoto constitui
uma problemática complexa e repleta de fatores interferentes, os quais podem fundar novas
investigações envolvendo a Educação Física escolar e a mídia-educação. De modo geral,
concluímos que o trabalho de produção midiática em formato podcast no âmbito da Educação
Física escolar, a partir da mídia-educação, se mostrou relevante para o desenvolvimento do
conteúdo esporte durante o ensino remoto, constituiu parte de um novo arranjo didático que
provocou maior participação e engajamento de parcela dos estudantes. Não obstante, as
condições estruturais de acesso à internet e as condições objetivas do ensino remoto não
permitiram que o trabalho fosse de direito a todos estudantes.

PRODUCING PODCASTS IN PHYSICAL EDUCATION:
POSSIBILITIES AND CHALLENGES DURING REMOTE EDUCATION
ABSTRACT
The study, with a qualitative bias and action-research type, was developed in remote Physical
Education classes in elementary school and aimed to implement and reflect a pedagogical
dialogue that addressed the sport, anchored in the use of podcasts. Eleven podcasts were
produced on the theme “Racism in sport”. The research materialized as a means of
articulating podcasts with sports content, enabling the sharing and exchange of experiences
in remote education.
KEYWORDS: Podcast; Sport; Remote Education

PRODUCCIÓN DE PODCASTS EN EDUCACIÓN FÍSICA:
POSIBILIDADES Y RETOS DURANTE LA ENSEÑANZA REMOTA
RESUMEN
El estudio, con un sesgo cualitativo y tipo investigación-acción, se desarrolló en clases
remotas de Educación Física en la escuela primaria y tuvo como objetivo implementar y
reflejar un diálogo pedagógico que abordó el contenido deportivo, anclado en el uso de
podcasts. Se produjeron once podcasts sobre el tema “Racismo en el deporte”. La
investigación se materializó como una forma de articular podcasts con contenido deportivo,
permitiendo compartir e intercambiar experiencias en educación remota.
PALABRAS CLAVE: Podcast; Deporte; Enseñanza Remota
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência com o projeto PET Cine -Pipoca, o qual visa
propiciar à comunidade universitária e demais interessados o acesso a filmes que
potencializem debates, contribuam com a formação, estimulem a experiência estética e a
capacidade de leitura crítica. Por meio de debate e indicação de 12 filmes, o Grupo PET
Educação Física espera ter contribuído para ampliar e refinar a experiência formativa da
comunidade acadêmica e demais interessados/as.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; imagem; experiência estética; educação física.
INTRODUÇÃO
O ensino, a pesquisa e a extensão são elementos indissociáveis e obrigatórios no
âmbito universitário, os quais foram estabelecidos desde o Art. 207 da Constituição brasileira
de 1988 (BRASIL, 1988). A tríade, contemplada em projetos das universidades, além de
contribuir para o vasto conhecimento de acadêmicos/as, também manifesta um papel cultural,
coletivo e social importante para a comunidade (SILVIA, MENDOZA, 2006). O Programa de
Educação Tutorial (PET) também se atém ao tripé do conhecimento, isto é, dedica-se a práticas
interdisciplinares com o objetivo de propiciar uma formação superior de qualidade, em sintonia
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com o conhecimento científico e a transformação social crítica, e que estimule os valores de
cidadania (BRASIL, 2006; TOSTA, et al., 2006).
A formação pelo campo estético (audiovisual) é de suma importância para o âmbito
educacional, considerando seu potencial analítico e transformador para despertar “um outro
olhar”. Os filmes, para além do conteúdo específico apresentado, são apreciados esteticamente
e reconhecidos em seus valores crítico, artístico e cultural (DUARTE; ALEGRIA, 2008). À
vista disso, o PET Educação Física da UEM desenvolve o projeto “PET Cine-Pipoca: um outro
olhar” no intuito de corroborar com o seu próprio processo formativo e com o da comunidade
acadêmica e demais interessados/as em obras cinematográficas. Nessa direção, o grupo PET
faz a indicação, o debate e, então, a seleção dos filmes a serem incorporados ao projeto.
Atualmente, na sociedade contemporânea, sabemos que cada vez mais a imagem
audiovisual tem se apropriado de forma intensa no tempo livre, não só como socialização ou
transmissão de informações, mas também como parte da prática social e cultural das pessoas,
principalmente jovens e crianças. Assim, o intuito deste trabalho é apresentar experiências
formativas decorrentes de aprendizados oriundos do desenvolvimento do projeto ‘PET cinepipoca: um outro olhar’ de modo a propiciar à comunidade universitária e demais interessados
o acesso democrático a filmes que potencializam debates, contribuam com a formação,
estimulem a experiência estética e a capacidade de leitura crítica.
DESENHANDO O PROJETO: 'CONSTRUINDO UM ‘OUTRO OLHAR’
A ideia do projeto surgiu durante os encontros semanais do Grupo PET Educação
Física, ao final de 2019, como uma das atividades a serem contempladas no planejamento anual
de 2020. O projeto foi pensado inicialmente para os acadêmicos do curso Educação Física da
UEM, embora tenha sido ampliado para a população em geral no momento em que passou a
ser desenvolvido no formato remoto. Isso porque, com a pandemia, o projeto organizou links
dos filmes, ampliando, dessa forma, a extensão de seu acesso.
No ano de 2020, semanalmente, um filme era indicado e divulgado por meio das redes
sociais, assim como enviado ao Departamento de Educação Física da UEM para repasse a
alunos/as. O projeto conta, ainda, com um link de acesso a um questionário a ser preenchido
pelo/a estudante que assiste aos filmes, o que possibilita ao grupo PET avaliar a recepção do
projeto por estudantes e comunidade, assim como atribuir carga horária para atividades

acadêmicas complementares. Esse questionário é complementado com salas de debate, em que
participam todos/as aqueles/as que o responderam, de modo a intensificar essa experiência
formativa a partir da diversidade de leituras e olhares.
Antes mesmo de qualquer indicação, o grupo assiste ao filme sugerido, debate acerca
de seus elementos principais e avalia se a produção atende (ou não) aos objetivos do projeto.
As sugestões acontecem em reuniões do grupo, momento em que alguns/as petianos/as indicam
filmes que possuem acesso disponível na internet e que, de alguma forma, potencializam temas
sociais a serem debatidos. O grupo se baseia em cinco critérios para a escolha dos filmes: tema
social a ser debatido, em atendimento aos objetivos do projeto; crítica e premiações (ou
indicações); qualidade da imagem e da legenda (caso possuir); facilidade de acesso. Outro
ponto importante à disseminação do filme é que ele esteja em sua linguagem autêntica,
valorizando e aproximando ainda mais o espectador de outras culturas. Em seguida, o grupo
vota o filme que será assistido na próxima semana, momento em que novo debate é iniciado.
Caso a indicação de dado filme não seja aprovada pelo grupo, a experiência formativa
fica restrita, haja vista que não ocorre o repasse de link à comunidade. Dos filmes indicados até
o momento, dois deles não foram integrados ao projeto. Um deles era um documentário que
envolvia mediunidade, religião e ufologia, considerado pelo grupo, no momento atual,
contraproducente, sobretudo pela secundarização da ciência, essencial, sobretudo, nesses
tempos de crise social mundial. O outro filme não aprovado pelo grupo era baseado em fatos
verídicos e problematizava questões relacionadas à legitimação da inferioridade dos negros pela
ciência do século XIX e seu “exotismo” a partir do corpo de uma mulher sul-africana. O debate
no grupo PET, composto também por negras, culminou em argumentos que defendiam o trato
do tema com maior potência educativa e impacto para a superação do racismo estrutural que
assola a sociedade em geral.
O teor histórico presente nos filmes, muitas vezes, tem a função de ativar uma memória
coletiva pertinente a um fato do passado de uma determinada coletividade, mas que se vincula
ao presente. Dessa maneira, é necessário analisar aspectos do momento de produção do filme,
a conjuntura histórica, social e política no momento específico de sua realização, a fim de
compreender quais aspectos da situação do presente estão nele representados (FERREIRA,
2009).

Considerando os cuidados metodológicos em relação à seleção dos filmes que
comporiam o projeto e as afetividades, racionalidades e experiência estética que poderiam
despertar nos/as petianos/as, estudantes e comunidade interessada, o Grupo PET Educação
Física selecionou para o projeto 12 filmes, quais sejam: a) Sonhos – filme é resultado de sonhos
que o cineasta teve sobre a natureza e sua relação com o egoísmo humano; b) O fabuloso destino
de Amélie Poulain – narra a história da jovem que, certo dia, encontra uma caixa escondida em
seu apartamento e, a partir daí, sua perspectiva de vida muda radicalmente; c) Como estrelas
na Terra– filme conta a história de uma criança com dislexia,que não é compreendida, até o
momento em que um professor de artes a desperta para diferentes aprendizados; d) Que horas
ela volta? – retrata a história de uma mulher pernabucana que se muda para São Paulo, trabalha
como doméstica e sofre os dilemas de outra percepção da vida com a chegada da filha; e) Green
Book – conta a história de um músico afro-americano de renome mundial e de situações de
racismo vividas, na companhia de seu motorista (branco); f) O Sorriso de Monalisa – filme
trata a história de uma professora contratada para lecionar em uma escola só para mulheres,
determinada a confrontar valores ultrapassados da sociedade e da instituição.
EXPERIÊNCIA FORMATIVA PROPICIADA PELAS TELAS E PELO DEBATE
ACADÊMICO
O desenvolvimento do PET cine-pipoca propicia uma experiência formativa ampliada,
tanto para petianos/as que desenvolvem o projeto quanto para estudantes e comunidade
interessada que dele participam. A experiência local é complementada com a participação de
petianos/as em um projeto do setor artístico da Prefeitura Municipal, intitulado Convite ao
Cinema, em que filmes são disponibilizados gratuitamente aos sábados, seguidos de debate.
Alunos/as do PET se revezam para participar desse projeto (também no formato remoto devido
à pandemia), levando ao grupo sínteses das principais discussões realizadas nesse grupo.
Filmes expressam o olhar não só das pessoas envolvidas em sua montagem, mas,
indiretamente, revelam o imaginário de seus espectadores. Antes mesmo de vir a contribuir na
formação e no reforço de hábitos culturais, a produção de um determinado filme leva em conta
a visão de seu público alvo, seu universo de referências, conhecimentos e expectativas. Nesse
sentido, os filmes revelam o olhar de uma época ou de uma sociedade (OLIVEIRA, 2016).

O PET Educação Física preocupa-se com o acesso livre aos filmes por todas as pessoas
da comunidade, seja ela interna ou externa. Por isso, antes que algum filme seja debatido é
importante garantir que ele esteja disponível para acesso gratuito O grupo entende ser
fundamental pensar na inclusão social nesses tempos de Covid-19, haja vista que nem todos
têm condições de ter acesso a plataformas digitais, como TV a cabo ou Netflix. Além disso, a
pandemia no Brasil salienta ainda mais a desigualdade social que o país já vem enfrentando há
séculos, com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem
acesso sistemático à água e em situação de aglomeração. Pouco se sabe, afirmam Werneck et
al. (2020), sobre como a epidemia se propaga e afetará as comunidades de baixa renda; é um
panorama completamente novo, considerando os países mais afetados até agora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências decorrentes do projeto ‘PET cine-pipoca: um outro olhar’ envolvem
a escolha do filme, o debate, a identificação com seu roteiro e produção, o atendimento aos
objetivos do projeto, a disponibilização de seu acesso à comunidade e o feedback por parte de
quem tem acesso aos filmes, num processo formativo bastante enriquecedor. Algumas
limitações relacionam-se a dificuldades na aproximação entre a comunidade externa e os/as
petianos/as, haja vista que o formato remoto facilita o acesso, mas, ao mesmo tempo, intimida
a exposição e a participação. Logo, o debate crítico-reflexivo tem se dado de modo mais
profícuo no interior do próprio grupo PET do que nas salas de debate, que agregam demais
acadêmicos e comunidade externa.
O fato de se considerar a necessidade de discutir algum tema social e despertar a
consciência crítica e o entendimento de culturas diversas potencializa a íntima relação de cenas
dos filmes escolhidos com cenas do cotidiano, o que tende a aproximar o participante do filme
que ele aprecia. Como observa Pires (2014), a relação de proximidade entre o cinema e a
realidade facilita o trânsito das representações e, por extensão, a maior identificação com o seu
dispositivo cultural. Logo, muitos filmes têm a capacidade de produzir aproximação entre
realidade e ficção pelo aporte da reprodução de imagens cotidianas da vida social, o que torna
a experiência estética potente em termos de reflexão, afeto e aprendizados no campo da
formação.

PET CINE- PIPOCA PROJECT AND THE CHALLENGES IN THE
CONSTRUCTION OF “ANOTHER LOOK”
ABSTRACT
The objective of this work is to report the experience with the PET Cine-Pipoca project, which
aims to provide the university community and other interested parties with the access to films
that enhance debates, contribute to training, stimulate the aesthetic experience and the ability
to read critically. Through debate and nomination of 12 films, the PET Physical Education
Group hoping to have contributed to expand and refine the training experience of the academic
community and other interested parties.
KEYWORDS: cinema; image; aesthetic experience; physical education.

PROYECTO PET CINE-PIPOCA Y LOS DESAFÍOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE “OTRA MIRADA”
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la experiencia con el proyecto PET Cine-Pipoca,
que tiene como objetivo ofrecera la comunidad universitaria y demás interesados el acceso a
películas que potencian los debates, contribuyen con la formación, estimulen la experiencia
estética y la capacidad de leer críticamente. A través del debate y la indicación de 12 películas,
elGrupo PET Educação Física espera contribuir paraampliar y afinar la experiencia de
formación de la comunidad académica y otras partes interesadas.
PALABRAS CLAVE: Cine; Imagen; Experiencia estética; Educación física.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi relatar como se deu o processo de ensino nas disciplinas de circo da
Universidade Estadual de Maringá durante o período de isolamento social. As discussões
foram a partir dos ajustes para que a disciplina acontecesse com adaptações ao contexto
remoto até a utilização de recursos como vídeos e convidados. Com toda dificuldade foi
possível fazer ajustes e trabalhar os conteúdos, mas entendemos que se torna essencial a
vivência prática desses estudantes em outro momento.
PALAVRAS-CHAVE: Circo; ensino superior; isolamento social

INTRODUÇÃO
Diante de todas as mudanças provocadas pela adaptação que a pandemia de Covid-19
exigiu, a humanidade sentiu os impactos de transformações que esse acontecimento gerou em
todas as esferas da vida. A educação foi apenas uma destas mudanças que necessitou adequarse à nova realidade. O processo de ensino e aprendizagem nas diferentes fases sentiu de forma
bastante direta a necessidade de adaptações para esse novo momento, muito do que se tinha
como referência no ensinar e aprender precisou sofrer ajustes para contemplar e atender as
demandas do processo formativo atual. (GONÇALVES, et. al. 2020).

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Integrantes do Gepecirque – Grupo de Estudos e pesquisa em circo.
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O uso da tecnologia precisou acontecer de forma muito rápida, mas também
responsável, afinal, o simples transpor os conteúdos das aulas presenciais para as telas não
atendia ao processo de formação humana. Nesse sentido, foi preciso lembrar da coerência
entre o fazer o pensar, valorizando assim os aspectos positivos da tecnologia e a compreensão
do momento vivido por todos.
Freire (1996) nos lembra que ensinar exige risco e aceitação do novo e mesmo que
nesse momento o novo tenha vindo por uma necessidade mundial ligada a questão da saúde,
esse desequilíbrio obrigou-nos a repensar nossas ações docentes, buscando nas mais
diferentes formas, meios para continuar formando, por isso, foi que surgiu a proposta dessa
pesquisa de levantar as ações realizadas com o tema circo no formato virtual em tempos de
pandemia no contexto do ensino na Universidade Estadual de Maringá.
AS ADAPTAÇÕES PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL
No caso do ensino superior, tema desta pesquisa, os ajustes foram acontecendo
de forma bastante gradativa, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEP da
Universidade Estadual de Maringá, se debruçou durante meses para decidir se o ensino
remoto naquele momento era a melhor opção, considerando inúmeros fatores como
características dos cursos, realidade social dos professores e alunos e as incertezas de até
quando a pandemia iria durar.
Após calorosas discussões aprova-se a resolução CEP- 004/2020 e tem-se a proposta
do Ensino Remoto Emergencial - ERE para o ano letivo de 2020, o documento tratava
sobre a oferta de disciplinas de forma remota tendo o departamento a autonomia para verificar
quais os formatos e meios para que essas disciplinas pudessem acontecer, no Departamento de
Educação Física (DEF) as disciplinas foram reorganizadas e repensadas para o momento de
ensino remoto. Foi diante dessa situação que as disciplinas Técnicas Circenses I e Técnicas
Circenses II oferecidas pelo DEF no curso de Artes Cênicas foram pensadas e reorganizadas
para o momento de isolamento social da pandemia da Covid-19.
AS AULAS DE CIRCO DA GRADUAÇÃO
Refletir sobre saberes circenses em um curso de graduação em Artes Cênicas,
ensinados de forma remota, requer, por um lado a compreensão das adaptações didático-

pedagógicas necessárias nesse contexto pandêmico, mas também a percepção atenta aos
impactos que essas novas formas de transmissão de conhecimento possam causar na nossa
vida cotidiana. Fullagar e Pavlidis (2021) em um texto sensível sobre o isolamento social,
discorre sobre os efeitos e afetos em nossa vida, imersa a esse difícil processo de busca ao
confinamento doméstico. Similar às reflexões das autoras, percebemos nesse processo de
ensino de saberes circenses de forma remota, o impacto das mudanças nos limites da vida e
das relações sociais a cada sujeito e quanto esse período pandêmico também altera a forma
como experimentamos nossos lares (FULLAGAR; PAVLIDIS, 2021).
A respeito das disciplinas de graduação Técnicas Circenses I e II4, relatamos algumas
estratégias de ensino para o cumprimento do conteúdo programático. Procuramos,
inicialmente, manter a ideia de debater sobre os dois principais conteúdos programáticos que
envolvem o semestre de cada uma das disciplinas: conhecimentos histórico-culturais e sociais
do circo e elementos técnicos-pedagógicos da ginástica como fundamentos introdutórios para
vivência corporal das modalidades circenses, e em seguida os aspectos das acrobacias e das
manipulações de objetos, complementando-se com o conhecimento sobre o palhaço.
Para uma melhor compreensão de como as atividades eram desenvolvidas e como
ficaram após a situação de isolamento social e do ensino remoto, elaboramos um quadro com
a síntese de como essa adaptação se deu:

A disciplina Técnicas Circenses I ocorreu por meio da plataforma Google Meet, entre os meses de
agosto a outubro de 2020, excepcionalmente concentrada em nove encontros, em razão do momento
pandêmico e adaptações necessárias ao curso de Artes Cênicas. Da mesma maneira, Técnicas
Circenses II ocorreu de janeiro a maio de 2021, concentrada em 20 encontros, seguindo o mesmo
formato.
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Quadro 1: síntese dos conteúdos e estratégias ministradas de forma presencial e remoto
Conteúdo
programático

Estratégias no ensino presencial

Estratégias no ensino remoto
emergencial

História do
circo

Peça teatral

- Filme;
- Criação de um material virtual.

Elementos
corporais

Aula presencial de elementos
introdutórios da ginástica no
ginásio da universidade;

- Vídeos orientadores extraídos da
plataforma Youtube;
- Prática individual no espaço
doméstico com gravação e envio de
vídeos.

Acrobacias,
manipulações
de objetos e
palhaço

- Tecido circense - visitas em
espaço interventivo para prática.
- Malabares: experiência com
convidado e construção de
materiais alternativos junto aos
alunos;
- Palhaço/clown: experiência
com convidado, construção
coletiva de figurino e esquetes
(duplas e trios) apresentadas aos
colegas da turma.

- Vídeos orientadores extraídos a
plataforma Youtube;
- Malabares: criação de materiais e
experiência virtual;
- Palhaço/clown: experiência com
convidado, construção individual de
figurino e esquetes apresentadas aos
colegas da turma;

Fonte: elaborado pelo/as autores/as da pesquisa

No que tange ao ensino de aspectos históricos do circo, buscamos ferramentas
didáticas que poderiam ir além de um debate virtual em uma sala de comunicação por vídeo,
por isso, uma das estratégias utilizadas foi a utilização do filme “O palhaço” para retratar a
história do circo família. Ainda, conduzimos o trabalho em grupo e orientamos a ideia
“Construção de produto criativo sobre a história do circo”. Após a discussão de textos sobre
questões históricas do circo (SILVA, 2011, 2008; SOARES, 2005), divididos em grupos os
alunos tiveram a experiência em criar, virtualmente, um produto artístico/criativo que poderia
retratar a história do circo5.

A escolha pela construção da atividade era livre, com sugestões orientadas pela professora da
disciplina: documentários, simulação de telejornal, criação de página na web, entre outras opções.
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Em um outro momento da disciplina, amparados pela classificação das modalidades
circenses de acordo com ações motoras gerais de Duprat e Bortoleto (2007) iniciamos o
debate sobre elementos técnicos-pedagógicos que envolviam elementos corporais.
Primeiramente fizemos um debate sobre a contextualização das modalidades circenses, para
tanto buscamos caracterizar cada especificidade circense com vídeos extraídos da plataforma
Youtube para exemplificar os tipos de acrobacias, manipulações, equilíbrios e encenação
(DUPRAT; BORTOLETO, 2007). Em seguida, programamos uma série de aulas teóricopráticas, com o intuito zeloso de que cada aluno vivenciasse - na medida do possível algumas experiências corporais com base em elementos da ginástica6. Ao final da aula, os
alunos ficavam livres para ligarem as câmeras (ou não) e experimentar corporalmente os
elementos corporais abordados naquela aula.
No caso da manipulação de aparelhos, primeiramente foi enviada a lista de materiais
necessários para a criação de alguns malabares e opções alternativas, como por exemplo
realizar a bandeira (flag) com camisetas. Após as instruções sobre a confecção do material, foi
feita uma vivência a partir de exercícios propostos. No que tange o trabalho com a figura do
palhaço/clown, último conteúdo abordado na disciplina, contamos com uma palestra sobre o
tema com um convidado externo e depois experiências coletivas sobre a confecção do
figurino, entendimento das linhas dos palhaços branco e augusto até a construção de esquetes
em casa e compartilhadas com os colegas.
É importante ressaltar que tanto na atividade sobre a história do circo, quanto nas
aulas teórico-práticas, ficou perceptível o esforço dos acadêmicos em elaborar um conteúdo
que, ao menos em sua aparência, suprissem o contato social. Por isso, na atividade sobre
histórica do circo, por exemplo, buscaram produzir cenários semelhantes, aparentemente para
causar a sensação ao espectador de que todos estavam no mesmo local. Além disso, outro
fator de destaque foi a ressignificação do próprio lar, o qual torna-se “um local de
praticamente tudo” (FULLAGAR; PAVLIDIS, 2021, p. 4, tradução nossa). Isso porque, nas
atividades propostas ficou notável a exploração do íntimo - quartos, cozinhas, salas, quintais,
familiares, animais de estimação, entre outros aspectos da vida privada, ficaram expostos
nesse processo.

Selecionamos alguns elementos corporais da ginástica como formas de andar/correr, saltitos, saltos,
giros, equilíbrios, ondas e acrobacias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compartilhar um pouco das adaptações feitas nesse momento de pandemia serviu
como uma registro para uma passagem entre o que estava aparentemente bem estabelecido, a
exemplo das aulas presenciais, para o uso de recursos eletrônicos para o desenvolvimento de
aulas que antes pareciam impossíveis. Com esse estudo, foi possível perceber que mesmo
disciplinas predominantemente práticas tiveram que ser adaptadas e desenvolvidas nesse
contexto de pandemia e isolamento social.
O uso da internet, redes sociais, plataformas de comunicação, vídeos pedagógicos
foram algumas das ferramentas utilizadas na tentativa de suprir o distanciamento social e
contemplar os conteúdos tão importantes para a formação dos futuros professores,
entendemos que foi possível concluir o ano letivo e finalizar o calendário acadêmico, no
entanto sabemos a carência e a dificuldade que essa ação teve na formação dos estudantes.
Para tentar ao menos suprir essa demanda alguns professores da Universidade e do
Departamento tem se comprometido para que assim que as aulas voltarem de forma
presencial esses estudantes possam, por meio de cursos de extensão, aprender auxílios,
elementos práticos e assim conseguirem ter mais recursos para atuarem após a formação.

CIRCUS KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION AND THE SOCIAL
ISOLATION CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMY EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The aim of the study was to report on the teaching process in the circus disciplines of the
State University of Maringá during the period of social isolation. The discussions ranged
from the adjustments for the discipline to take place with adaptations to the remote context to
the use of resources such as videos and guests. With all the difficulty, it was possible to make
adjustments and work on the contents, but we understand that the practical experience of
these students at another time is essential.
KEYWORDS: circus; university education; social isolation

CONOCIMIENTO DEL CIRCO EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL
CONTEXTO DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LA PANDEMIA COVID19 - INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
El objetivo del estudio fue informar sobre el proceso de enseñanza en las disciplinas
circenses de la Universidad Estadual de Maringá durante el período de aislamiento social.
Las discusiones abarcaron desde los ajustes para que se produzca la disciplina con
adaptaciones al contexto remoto hasta el uso de recursos como videos e invitados. Con toda
la dificultad fue posible hacer ajustes y trabajar los contenidos, pero entendemos que la
experiencia práctica de estos alumnos en otro momento es fundamental.
PALABRAS CLAVE: Circo; enseñanza superior; aislamiento social
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RESUMO
O artigo analisa o uso das tecnologias e mídias nas aulas de educação física escolar a partir
das publicações dos anais do GTT comunicação e mídia do CONBRACE (2011-2019).
Configura-se como uma pesquisa bibliográfica, a partir da análise de 23 trabalhos
publicados no referido GTT. Constata o crescimento de estudos que tratam das mídias e
tecnologias nas aulas de educação física escolar, sendo as mídias digitais, mídias em geral e
os games, jogos digitais e eletrônicos os mais frequentes.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias; Mídias; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A pandemia da coronavírus possibilitou a reflexão sobre o futuro da educação no
mundo, quando 153 países suspenderam as aulas presenciais e mais de 1,5 bilhão de
estudantes deixaram de ir as escolas e os sistemas de educacionais tiveram que criar
estratégias de ensino não-presenciais (UNESCO, 2020). Esse processo acelerou os processos
de introdução da tecnologia em todos os sistemas educacionais em todo o mundo.
O professor de educação física da Educação Básica também teve que trazer ‘à tona’
novas práticas educativas para tratar os conhecimentos dos conteúdos desse componente
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curricular, devido a impossibilidade de realização de aulas presenciais, tendo que recorrer,
também, ao uso de tecnologias digitais para ensinar os conteúdos da cultura corporal.
Machado et al (2020), advertem ainda que, no período emergência da pandemia, há
uma transformação da escola, nem da educação física escolar, bem como não há adaptação ou
reinvenção. O que está acontecendo são as vivências de outras práticas educativas, medidas
ou não pelo uso das tecnologias. Além disso, cabe destacar que essa discussão não é nova da
na educação física brasileira.
Desde 1997, no X Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), a
organização do evento foi por grupo de trabalho temático (GTT) e a Comunicação e Mídia
teve a sua primeira edição, com submissão e apresentação de um número pequeno de
trabalho, o que se repetiu na edição dos dois eventos subsequentes: o XI e XII, que
aconteceram em Florianópolis/1999 e Caxambu/2001, respectivamente. Essa realidade só foi
alterada em 2003, na realização do XIII CONBRACE em Caxambu/MG, quando o número de
submissões e apresentações teve um crescimento significativo, até atingir os padrões de
limites máximo de comunicações orais previstas para cada GTT do CONBRACE (RIBEIRO
et al, 2020).
Desde a criação do GTT Comunicação e Mídia vem aumentando de forma
exponencial a produção do conhecimento, grupos de pesquisa e pesquisadores que dedicam-se
a estudar as relações da educação física com as tecnológicas, as mídias, a comunicação e
afins.
Tais explicitações trazem o objetivo deste estudo que é analisar o uso das tecnologias
e mídias nas aulas de educação física escolar da Educação Básica a partir das publicações dos
Anais GTT Comunicação e Mídia do CONBRACE, entre os anos de 2011-2019.
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi exploratória e bibliográfica, que para Severino (2007, p.122), o “[...]
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes
dos textos”, com isso, tem-se uma base na qual o trabalho de pesquisa é construído.
Para o levantamento de dados foi realizada uma pesquisa nos anais do GTT 02
Comunicação e Mídia do CONBRACE, situados na plataforma Sistema Online de Apoio de
Congressos (SOAC) do CBCE, no período de 2011 a 2019.

Diante da diversidade de estudos GTT, selecionamos artigos em que abordava-se a
utilização das tecnologias e das mídias nas aulas de educação física escolar na Educação
Básica, sendo excluídos os resumos simples e os artigos escritos em língua estrangeira.
Selecionou-se 40 trabalhos completos para serem lidos na íntegra a partir da leitura dos
títulos, ficando apenas 23 para a análise dos dados.
Para sistematizar os dados da pesquisa, buscamos a aproximação com as técnicas da
análise de conteúdo, elaborado por Triviños (1997), que compreende três etapas, a saber: préanálise (organização do material), descrição analítica dos dados (codificação, classificação,
categorização) e interpretação referencial (tratamento e reflexão).
TECNOLOGIAS E MÍDIAS UTILIZADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A partir da leitura dos trabalhos, para a construção do conhecimento, dividimos a
análise dos dados em categorias temáticas, conforme apresenta a tabela a seguir.
Tabela 1 – Tecnologias abordadas nos trabalhos selecionados
Tecnologias
Número de trabalhos
Mídias digitais

8

Mídias em geral
Games e jogos digitais e eletrônicos

7
5

Cinema

2

Mídia gráfica

1
Fonte: Elaborada pelos autores.

MÍDIAS DIGITAIS
Os tipos de mídias digitais podem variar e são infinitos, mas os mais populares
atualmente são: websites; redes sociais; mini websites; hotsites; lojas virtuais; catálogos
digitais; vídeos; podcasts; landing pages; CDs; E-books; etc...
Em relação aos trabalhos selecionados para análise, Frazão et al (2017) considera o
aplicativo de conversa como um canal benéfico para potencializar a colaboração e o trabalho
coletivo entre professores, pais e alunos. Os autores fazem uma breve discussão sobre o
possível uso do WhatsApp nas aulas de educação física escolar.
Batista, Tinôco e Dias (2015) perceberam que por meio de atividades e produtos
midiáticos produzidos pelos estudantes que as mídias apresentam grande potencial no
processo de ensino e aprendizagem da educação física no meio escolar, os autores

presenciaram a criação de blogs, revistas, vídeos que foram vistos e produzidos pelos alunos,
tornando-os sujeitos ativos na construção.
MÍDIAS EM GERAL
O termo “mídias em geral”, nesta pesquisa, está relacionado aos trabalhos que não
tratam de uma mídia específica, ou seja, aqueles trabalhos que abordam apenas o uso destas
nas aulas de educação física escolar.
Caetano e Pires (2011) refletiram a respeito da influência das mídias nos estudantes de
escola pública com relação às atividades físicas e a saúde, com a intervenção pedagógica
realizada, o estudo apontou que, ao mesmo tempo, em que os alunos reproduzem informações
sobre saúde veiculadas pelas mídias, eles realizam suas próprias interpretações a respeito,
salientando, assim, a relevância que tem uma Educação voltada para a mídia no ambiente
escolar.
Sousa et al (2013), realizaram um estudo sobre a relação da mídia na construção do
imaginário que os estudantes têm do corpo belo, onde as intervenções possibilitaram a
reflexão e a tematização dos recursos midiáticos no âmbito da educação física escolar.
GAMES, JOGOS DIGITAIS E ELETRÔNICOS
Para Valdivino e Oliveira (2019), ao relatarem a experiência com um jogo digital nas
aulas de educação física, em que o professor mostra um cenário em um datashow, vai
narrando o contexto e os alunos vão realizando os movimentos, observaram que estes
possibilitam o trabalho dos aspectos motores como empurrar, correr, saltar, entre outros.
Guerra et al (2019) comentam que a utilização de games quando utilizados de forma
consciente e principalmente quando incentivam os alunos a realizarem alguma prática
corporal representam um grande aliado para as aulas de educação física.
CINEMA
De acordo com Tinôco, Batista e Araújo (2017), cinema e esporte ‘carregam’ uma
relação histórica e, com isso, acabaram tornando-se símbolo da modernidade e que
frequentemente dialogam. Por intermédio dessa relação, o cinema pode ser agregado como
uma importante ferramenta metodológica para as aulas da educação física escolar, pois apesar

das muitas críticas de uma boa parte dos autores no campo da educação física, o modelo
esportivista ainda continua sendo o maior influenciador nos planejamentos dos professores.
Para Antério et al (2011), o cinema como ferramenta pedagógica no contexto da
educação física escolar, pode ser utilizada positivamente auxiliando no processo de ensino e
aprendizagem ao agregar valores não somente pedagógicos como também intelectuais,
culturais e sociais, com a utilização consciente dessa mídia.
MÍDIAS GRÁFICAS
O trabalho de Rocha (2019), trata de um relato de experiência de um professor na
formação continuada com o uso das histórias em quadrinhos (HQs) e a sua aplicabilidade nas
aulas da educação física escolar.
Os HQs têm uma estrita relação com o campo do lazer. Por meio dessa relação, as
histórias em quadrinhos podem ser agregadas como ferramenta pedagógica para as aulas da
educação física escolar, pois o lazer faz parte dos conteúdos de ensino da disciplina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos o grande volume de publicações que apresentam experiências educativas
com uso das mídias e tecnologias nas aulas de educação física escolar, no GTT comunicação
e mídia do CONBRACE, no período analisado, sendo a maior parte da produção do
conhecimento voltada para o trabalho com as mídias digitais, mídias em geral e os games,
jogos digitais e eletrônicos.
Esperamos que as reflexões apresentadas neste estudo, possibilitem elementos para se
pensar o uso das tecnologias e mídias nas aulas de educação física escolar, no momento em
que essa possibilidade colocou-se como um grande desafio diante da suspensão das aulas
presenciais em virtude da pandemia da COVID-19, principalmente se consideramos a
precariedade das condições das escolas públicas, quanto ao acesso ausência de internet
gratuita, a falta de instrumentos tecnológicos, como: computadores, datashow, televisão e
outros, bem como escassez de formação continuada de professores para o manuseio destas.

TECHNOLOGIES AND MEDIA IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
CLASSES: ANALYSIS OF PUBLICATIONS FROM THE ANALS OF
GTT COMMUNICATION AND MEDIA OF CONBRACE (2011-2019)
ABSTRACT
The article analyzes the use of technologies and media in physical education classes based on
publications from the annals of the GTT Comunicação e Media of CONBRACE (2011-2019).
It is configured as a bibliographic research, based on the analysis of 23 works published in
the aforementioned GTT. It shows the growth of studies dealing with media and technologies
in physical education classes at school, with digital media, media in general and games,
digital and electronic games being the most frequent.
KEYWORDS: Technologies; Media; education physics.

TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: ANÁLISIS DE PUBLICACIONES DE LOS ANALES DE
COMUNICACIÓN GTT Y MEDIOS DE CONBRACE (2011-2019)
RESUMEN
El artículo analiza el uso de tecnologías y medios en las clases de educación física a partir de
publicaciones de los anales de GTT Comunicação e Media de CONBRACE (2011-2019). Se
configura como una investigación bibliográfica, a partir del análisis de 23 trabajos
publicados en el mencionado GTT. Observa el crecimiento de los estudios sobre medios y
tecnologías en las clases de educación física en la escuela, siendo los medios digitales, los
medios en general y los juegos, los juegos digitales y electrónicos los más frecuentes.
PALABRAS CLAVE: Tecnologías; Medios de comunicación; Educación Física.
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TRABALHO JORNALÍSTICO: UMA EXPERIÊNCIA COM A
PRODUÇÃO DE REVISTA DIGITAL1
Cristiane Rezende Silva,
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
RESUMO
O presente trabalho interdisciplinar teve como objetivo ampliar e qualificar o trato com as
informações disseminadas pela Mídia, a partir da produção de uma Revista Digital . A
metodologia utilizada foi a Pesquisa-ação, pois, possibilitamos aos professores e alunos
condições de investigar suas práticas de maneira crítica e reflexiva. A utilização da ferramenta
possibilitou despertar nos alunos a curiosidade, aumentando o i nteresse em debater e conhecer
algumas temáticas do mundo jornalístico.

PALAVRAS-CHAVE: Revista Digital; Campo Jornalístico/Midiático; Interdisciplinaridade.
INTRODUÇÃO
Motivada pelo intenso e recorrente uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TEDIC’s) pelos alunos no ambiente escolar, este relato foi construído a partir
de uma experiência no ano de 2018, com duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio da
Escola Estadual Ribeiro de Oliveira na cidade de Entre Rios de Minas - MG, sendo
caracterizado como um trabalho Interdisciplinar, de constante diálogo entre as áreas de
Educação Física e a Língua Portuguesa, além disso, essa experiência faz parte de um recorte
do Trabalho de Conclusão da Pós- Graduação em Mídias e Educação pela Universidade
Federal de São João Del Rei.
A partir disso, entendo que, da mesma maneira que as mídias possam vir a influenciar
os alunos na construção do conhecimento para as produções textuais, está evidente que estas
discussões impactam o corpo em movimento, objeto de estudo da Educação Física (EF) por
meio das práticas corporais da Cultura Corporal de Movimento, que segundo Coletivo de
Autores (1992, p. 20) “seria entre outras práticas, o jogo, o esporte, a ginástica e a dança.”
A mídia é uma das primeiras formas de apresentação destes conteúdos aos alunos e
tem forte poder de influenciar gostos, valores, costumes e estilos de vida. Sendo assim,
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norteamos o trabalho promovendo discussões acerca das habilidades do Campo
Jornalístico/Midiático que compõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e obtivemos
como produto final a produção autoral de uma Revista Digital.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo ampliar e qualificar o trato com as
informações que vem sendo propagadas a todo o momento e consumidas pelos alunos de
maneira passiva, e com isso tentar desenvolver neles uma sensibilidade e autonomia para
fazer uma leitura destas informações que vêm sendo disseminadas pela mídia.
O texto de caráter jornalístico são todos aqueles disseminados por meio de revistas,
jornais e sites, além dos programas de rádio ou de televisão e tem como objetivo comum
informar ao leitor algum fato ou acontecimento. Com o uso recorrente das mídias, este tipo de
texto tem sido de fácil acesso para os alunos e com isso é papel do professor formar e
incentivar os alunos a entenderem a realidade digital em que estão inseridos.
A fim de alcançar os objetivos propostos, neste trabalho foi utilizado a metodologia da
pesquisa-ação, por entender que as características do trabalho se encaixam nessa perspectiva.
Esse modelo de pesquisa tem como característica um caráter social, educacional, técnico
dentre outras, possibilitando aos envolvidos, pesquisadores e pesquisados condições de
investigar suas práticas de maneira crítica e reflexiva, ou seja, “planeja-se, implementa-se,
descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no
correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação” (TRIPP, 2005,
p. 445-446).
Ao final deste estudo foi possível considerar que o trabalho com a produção da
Revista Digital se mostrou desafiador e ao mesmo tempo instigante, onde, os alunos puderam
utilizar de sua criatividade para a produção de textos coerente e críticos, além de, poderem
pensar criticamente sobre assuntos que estão dentro de suas realidades.
PRODUÇÃO DA REVISTA DIGITAL
Para a produção da Revista Digital, foram direcionadas um bloco de dez aulas, dentre
as quais utilizamos aulas de Língua Portuguesa e de Educação Física para as discussões e para
a construção das revistas. Na primeira aula, explicamos nossos objetivos deste trabalho, e
iniciamos falando sobre a estruturação de uma revista, ou seja, paginação, imagens, tipos de

textos, capa, além disso, citamos as funções de cada sujeito dentro desta produção, como:
editor, autor, marketing editorial, arte dentre outros.
Após esta aula dividimos as turmas em pequenos grupos, contendo entre cinco e seis
alunos, e pedimos para que estes incorporassem o papel de um membro da revista. Após esta
divisão, durante um bloco de três aulas, iniciamos as discussões de possíveis temas para a
revista, seguindo as habilidades do Campo Jornalístico/Midiático da BNCC, onde cada grupo
teve como objetivo escolher sete temas para a produção dos artigos para a revista. Dentre os
temas discutidos estão: fake news, liberdade de expressão, aborto, expressões culturais e
artísticas, dentre outros.
Ao mesmo tempo que os alunos já faziam a produção dos artigos, utilizamos a aula
seguinte no Laboratório de Informática da Escola para escolher a plataforma que seria
utilizada. Dentre as analisadas, tivemos duas plataformas em que o sistema operacional da
escola comportasse e de fácil manuseio, foram elas: “flipsnack e Joomag”. A partir deste
momento, os alunos puderam usar de sua imaginação para a produção, arte e confecção 2. Ao
mesmo tempo, professoras e alunos faziam uma avaliação coletiva trabalho, análise das aulas,
impressões e sentimentos sobre o trabalho desenvolvido, além disso, os alunos puderam expor
seu trabalho no dia da Feira Estudantil da Escola Ribeiro de Oliveira.
ANÁLISE E DICUSSÕES
As discussões que envolvem o campo da EF e o uso crescente das mídias digitais vem
crescendo de maneira significativa, haja visto que, tendo a Educação Física como objeto de
estudo o corpo em movimento, estas mídias, de maneira geral acabam sendo umas das
primeiras formas de linguagem e “aprendizado” dos alunos. Segundo Diego Mendes:

Links de acesso as Revistas produzidas:
Grupo 1: https://www.flipsnack.com/FDBD5CDEFB5/new-flipbook.html;
Grupo 2: https://www.flipsnack.com/BC7CA6C8B7A/new-flipbook.html;
Grupo 3: https://www.flipsnack.com/lambisame/new-flipbook.html;
Grupo 4: https://www.flipsnack.com/9D69A6C8B7A/new-flipbook.html;
Grupo 5: https://www.flipsnack.com/allisoncatalogue/new-flipbook.html;
Grupo 6: https://www.flipsnack.com/E5B7E96D75E/revista-premium-versa-o-final.html;
Grupo 7: https://www.flipsnack.com/raphael11/revista-informe-escola-f1j52mj9d.html;
Grupo 8: https://www.flipsnack.com/anamiguel08/new-flipbook.html;
Grupo 9:https://view.joomag.com/-/0551538001542106573?preview
2

Não se pode negar que ao veicular diferentes conteúdos a respeito do corpo,
dos esportes, das práticas de lazer, dos jogos, das artes marciais, etc, a mídia
o faz, frequentemente, de modo descontextualizado, em fórmulas
estereotipadas e de fácil entendimento, por conseguinte, limitadas.
(MENDES, 2008, p.36)

Sendo assim, é notória a importância das discussões que cercam esta temática dentro
do ambiente escolar, de forma a expandir um leque de possibilidades e significados do
conteúdo proliferado pela mídia. Além disso, usar dessa ferramenta como estratégia
pedagógica desperta um grande interesse por parte dos alunos, pois estes estão, a todo o
momento, imersos nessa realidade.
A utilização destas plataformas faz despertar nos alunos a curiosidade, e os envolve
em um ambiente que mesmo sendo conhecido, há outras possibilidades de construção do
conhecimento, de uma forma mais desafiadora e instigante, além disso traz o protagonismo
dos alunos para a construção da Revista Digital, transformando-os em agentes cruciais na
formação do conhecimento crítico e sistematizado. Segundo Giovani de Lorenzi Pires et. al:
O campo educacional tem se preocupado com este tema, perguntando-se
como agregar a linguagem e a cultura midiática aos processos educativos
sem, no entanto, abrir mão do compromisso da sua pedagogização e da sua
crítica”. (PIRES, et al, 2010 p.9)

Alguns obstáculos nos apareceram durante o processo, um deles foi com relação aos
computadores da escola, onde, tínhamos um número significativo de alunos e poucos
computadores com acesso à internet. Além disso, utilizar as plataformas flipsnack e joomag
pela primeira vez, foi como navegar por um mundo repleto de possibilidades desconhecidas.
Durante o processo nos deparamos com determinadas situações, em que o aluno, não
satisfeito com o processo, gastava-se horas com a diagramação e produção do texto. Neste
contexto os alunos se tornam sujeitos ativos de cultura, na medida em que, eles pensavam,
faziam reflexões, discutiam entre grupo, procuravam textos para embasamento e traziam
pontos para discussão em aula. Segundo Mônica Fantin:
Educar para as mídias nesta perspectiva implica a adoção de uma postura
“crítica e criadora” de capacidades comunicativas, expressivas e relacionais
para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido pelas mídias,
para interagir significativamente com suas produções e para fazer/produzir
mídias também. (FANTIN, 2005, p.3)

Podemos perceber que os alunos puderam utilizar de uma mídia e produzir, da sua
maneira, a mídia online, além disso, destaco a importância do momento de concretização do

trabalho, por meio da exibição deste durante a feira Estudantil da Escola, onde cada grupo
teve a oportunidade de mostrar seu trabalho a comunidade e o processo de construção das
revistas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Imersos em uma sociedade em que, a mídia vincula de uma maneira muito rápida
diferentes conteúdos, esse material disseminado pode vir a influenciar a vida dos sujeitos,
podendo construir gostos e estilos de vida e, principalmente, a forma de pensar o mundo.
Neste sentido, em todo este trabalho, estamos pensando em uma Educação Física atrelada ao
trabalho Jornalístico, onde, buscamos a formação de alunos mais críticos e ativos, capazes de
analisar e refletir sobre temas da atualidade e produzirem saberes.
Neste sentido, entendo que, se o papel da escola está atrelado a educação e
disseminação do conhecimento sistematizado, não podemos fechar os olhos para um dos
maiores influenciadores dos nossos alunos, a mídia, mas sim utilizarmos dela não somente
como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a
qualificação e a construção de saberes.
É válido ressaltar, que o trabalho com a mídia digital despertou interesse maior em
aprender, de quase todos os alunos, além de abrir os olhos deles, para outras formas de
aprendizado, no qual mostraram-se envolvidos com as pesquisas, tiveram interesse em se
inteirar dos assuntos para as discussões, produzir textos e para além disso, os motivou a lidar
com um universo que, mesmo sendo muito conhecido por eles, esta forma de utilização das
mídias ainda não havia sido explorada.
Outro ponto a ser destacado foi a importância da apresentação deste trabalho durante a
Feira Estudantil da Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, onde o trabalho foi exposto para toda
a comunidade escolar, que puderam prestigiar o trabalho realizado com estes alunos durante
as aulas, o que os motivou ainda mais, pois sentiram-se capazes e ainda mais valorizados por
toda a comunidade.

JOURNALISTIC WORK: AN EXPERIENCE WITH THE
PRODUCTION OF REVISTA DIGITAL
ABSTRACT
This interdisciplinary work aimed to expand and qualify the treatment with the information
disseminated by the Media, based on the production of a Digital Magazine. The methodology
used was Action Research, as we enable teachers and students to investigate their practices in
a critical and reflexive way. The use of the tool made it possible to arouse curiosity in
students, increasing the interest in debating and getting to know some themes from the
journalistic world.
KEYWORDS: Digital Magazine; Journalistic / Media Field; Interdisciplinarity

TRABAJO JORNALISTICO: UNA EXPERIENCIA CON LA
PRODUCCIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL
RESUMEN
Este trabajo interdisciplinario tuvo como objetivo ampliar y matizar el tratamiento con
información difundida por los Medios, a partir de la producción de una Revista Digital. La
metodología utilizada fue la Investigación Acción, porque permitimos a profesores y
estudiantes investigar sus prácticas de manera crítica y reflexiva. El uso de la herramienta
permitió despertar la curiosidad en los estudiantes, aumentando el interés por debatir y
conocer algunos temas del mundo periodístico.
PALABRAS CLAVES: Revista Digital; Jornalistica/Medios; Interdisciplinaridad.
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A ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO
DISCIPLINAR: DO CORPO DISCIPLINADO AO EMPRESÁRIO DE SI1
Leonardo Hernandes de Souza Oliveira,
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte (PPGCEE-UERJ)
Rafael da Silva Mattos,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: corpo; academia de musculação; disciplina.

INTRODUÇÃO
A medicina moderna nasce a partir da ruptura com o paradigma da história natural das
doenças, buscando princípios na biologia para desenvolver saberes a partir da
anatomopatologia (FOUCAULT, 1980). Seu principal projeto é tornar o corpo saudável,
produtivo e livre de doenças que venham a gerar riscos à produção capitalista industrial
(FOUCAULT, 1975).
A preocupação com os níveis de saneamento básico das cidades e a possibilidade do
alastramento de doenças infecto-contagiosas faz surgir uma Educação Física preocupada com
a formação de homens e mulheres sadios. Esta perspectiva é conhecida como Educação Física
Higienista (BRACHT, 1999; CASTELLANI FILHO, 1991). Da mesma forma, é prática
eugenista, na qual a atividade física se constitui como um dispositivo para aprimorar os
corpos a fim de aperfeiçoar a raça, tal como discutido por Foucault nos seus estudos sobre as
condições de possibilidades discursivas e institucionais que integrou diversos fatos no campo
da fronteira entre o normal e o patológico (FOUCAULT, 1997, 1999, 2003). Na sociedade
disciplinar, o corpo deve ser útil economicamente e dócil politicamente (FOUCAULT, 1975).
A disciplina opera organizando o espaço e o tempo, estabelecendo vigilância sobre os corpos
e registrando saberes.
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OBJETIVO
Identificar características do poder disciplinar nas academias de musculação.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo caracterizado pela observação do espaço e análise
dos dados a partir da analítica do poder de Foucault (1971).

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os resultados apontam que a começar pela organização do espaço, podemos
identificar uma setorização similar em grande parte das academias: setor de cárdio (composto
por aparelhos de exercício aeróbio), setor de máquinas (organizadas pelos grupamentos
musculares que trabalham), setor de pesos livres (espaço reservado para uso de caneleiras,
halteres, abdominais e alongamentos), além de vestiários, salas de aula específicas por
modalidade coletiva e sala de avaliação.
Cada sujeito que treina possui uma prescrição individualizada para realizar os
exercícios em uma sequência determinada (controle do espaço) e com um número de
repetições calculado para os seus objetivos (controle do tempo). Este controle do espaçotempo se dá a partir da produção de um conhecimento sobre o aluno-cliente. Esta produção
tem início na sala de avaliação, quando uma quantidade de informações é produzida a partir
de padrões pré-determinados pela biomedicina.
Quando o corpo do sujeito não se enquadra nos padrões desejados, este passa a ser
modificado pelas práticas da própria instituição (treinos de musculação, exercícios
cardiovasculares, aulas coletivas) a fim de adequá-lo à docilidade. Há, tal como nas prisões e
nos manicômios, uma prescrição individualizada em uma ficha nominal, regularmente
vistoriada, trocada, ampliada.
A vigilância sobre este corpo é então estabelecida, seja pelo controle de sua presença
na academia (catraca na entrada, agendamento de aulas coletivas), seja pela ficha de
musculação (que deve ser trocada regularmente), seja pela renovação do seu plano de
pagamento. Esta vigilância é ainda exercida por meio dos agentes disciplinares que, dispostos

no salão de musculação ou ministrando aulas coletivas, detém a função de orientar a execução
correta dos exercícios, corrigir as execuções fora do padrão e zelar pelo equipamento da
academia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante deste conjunto de fatores, podemos identificar a academia de musculação como
uma instituição disciplinar, que investe determinados dispositivos sobre o corpo visando a
produção de uma biosubjetividade (ROSE, 2009). Trata-se do eixo articular segurançaprevenção-risco que introduz uma biopolítica nas sociedades neoliberais, produzindo-se o que
Foucault (2000) nomeou como empresário de si.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Dança; mídias sociais; Cultura
INTRODUÇÃO
O Departamento de Dança Ana Reis1 (DDAR) foi criado em 2017, no Instituto
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Rio de Janeiro, um dos 15 Campi integrantes da
Rede (IFRJ, 2021). O Grêmio convidou a aluna Ana Cecília Reis, bailarina do Teatro
Municipal, com o objetivo de utilizar a dança para promover debates, reflexões e festivais,
democratizando o seu acesso, pois ainda observamos o elitismo no aprendizado de alguns
estilos, bem como do acesso aos espetáculos (CORREIA e ASSIS, 2006). Entretanto, devido
a Pandemia da Covid-19, as aulas foram interrompidas. Assim, o presente trabalho tem como
objetivo relatar a experiência das atividades on-line, através das mídias sociais do DDAR,
durante a Pandemia em 2020.
METODOLOGIA
O DDAR é Coordenado pela professora de Educação Física do Campus e possui 26
integrantes, divididos em três setores: edição de vídeos e imagens, confecção de vídeos, e o de
confecção de textos. Foram feitas reuniões gerais remotamente, onde discutimos os temas a
serem postados.

O projeto é financiado pelo edital n.º 01/2020 do Programa Institucional de Bolsa de Incentivo às
Atividades de Extensão do IFRJ/CNPQ (PIBIEX Jr).
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As postagens foram de Abril a Novembro, em duas mídias sociais do DDAR: o
Instagram e o YouTube. Iniciadas no dia internacional da dança, com as seguintes atividades
e temas: apresentações das coreografias: “Oh freedom” (a luta contra o racismo), “Dont’s
Rush” (estilos de dança e figurino em um só lugar), “Dancing Days”, “When the Party’s Over” e
“Cars With The Bomm”, “Desce pro play”, “Fica á vontade” e “Braba”. Tutoriais: da

coreografia de “Break my heart”, de dança do ventre, como fazer penteados, criação de
figurino, edições de cartazes e posts, maquiagem artística e edição de vídeos para as redes
sociais. Um vídeo contando a história do DDAR: “Draw My Life”. A I Amostra Virtual Just
Dance e finalizando com o Sarau e Apresentação da Dança: “A dança na quarentena: um
novo olhar para apresentações artísticas.”
Em acréscimo, os integrantes do DDAR, responderam um formulário on-line, se fazer
parte deste fez diferença no momento de quarentena.
RESULTADOS
Foram 44 postagens, com um número total de 2.313 “curtidas” e 6.597 visualizações
dos vídeos (média de 52,57 de curtidas e 149,93 de visualizações por vídeo) demonstrando
aprovação do conteúdo. Números nunca antes alcançados nas apresentações.
Todos os respondentes do formulário afirmaram que o DDAR os ajudou a passar pela
quarentena e dentre as palavras e expressões se destacam: “amor”, “socializar”, “não surtar”,
“não explodir de ansiedade”, “não ficar sedentário”, corroborando com Silva (2007) que
afirma que dançar é uma experiência capaz de desenvolver não só habilidades motoras, como
também comportamentos e significados fundamentais na formação de um sujeito criativo,
comunicativo e hábil em lidar com a realidade.
Após essa experiência, hoje temos o projeto “alonga em casa”, onde integrantes do
DDAR se alongam em sistema de ensino a distância por 30 minutos diários, indo de encontro
com a Organização Mundial da Saúde (2020) que recomenda atividade física leve ou
moderada, na quarentena.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as postagens, demos continuidade ao objetivo do DDAR, que é democratizar a
dança e levá-la para “além dos muros da escola”. Reconhecemos o difícil acesso à internet
pela população, em contrapartida, as redes sociais nos permitem deixar disponíveis esses

conteúdos, para serem visualizadas em outras oportunidades, como um legado de produção
cultural.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: movimento corporal; trabalho; corporalidade.
INTRODUÇÃO
É preciso compreender que a essência ontológica do homem, ao se constituir pelo
trabalho, se dá pelo movimento corporal que, no contexto desta pesquisa, assume as mesmas
condições de constituição de humanidade. Sendo assim, torna-se necessário identificar o
movimentar-se humano em sua essência e também sob as implicações do modo de produção
capitalista. Nesse sentido, este estudo pretende estabelecer as relações entre o trabalho
humano enquanto condição ontológica, o movimento corporal humano e a educação física.
JUSTIFICATIVA
A Educação Física tem importante papel de transformação social e emancipação
humana na medida em que lida pedagogicamente com os conhecimentos da Cultura Corporal.
O homem se apropria da cultura corporal dispondo sua
intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético ou
outros, que são representações de ideias, conceitos produzidos pela
consciência social... Em face delas, ele desenvolve um “sentido
pessoal” que exprime sua subjetividade e relaciona as simplificações
objetivas com a realidade da sua própria vida, do seu mundo e das
suas motivações. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.41).

Pensar uma prática pedagógica da educação física que possa superar a perspectiva da
reprodução é o que justifica esta pesquisa. É preciso ir além do que está posto. Esse
movimento precisa ser estrutural, essencial. Para isso, Mészáros (2008) indica que o caminho
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

é o afastamento radical das práticas educacionais dominantes sob o capitalismo avançado (p.
79).
OBJETIVOS
Essa pesquisa tem como objetivo analisar se dentro do contexto da Educação Física é
possível assegurar práticas que superem a alienação na construção pelo sujeito da sua
subjetividade corporal na perspectiva de superação das condições impostas pelo capitalismo.

BASE TEÓRICA
Compreender as condições que permeiam a educação é tarefa fundamental para
cumprirmos o papel de educar para a emancipação e a construção do sujeito em sua
totalidade.
Seguindo essa concepção é que se busca desenvolver a tese de uma educação do corpo
para além do capital, seguindo os caminhos percorridos por autores Luckács (2003), Marx
(1986), Mészáros (2008), Baptista (2013), Resende (2009), Hegel (2003) na tentativa de
estabelecer um diálogo com o real e suas possibilidades de mudança para a efetivação de uma
ruptura com as barreiras impostas pelo sistema de produção.
METODOLOGIA/ANÁLISE/DISCUSSÃO
Este é um trabalho teórico com base em uma pesquisa bibliográfica. Por pesquisa
bibliográfica entende-se um apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados, capazes
de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema (RUIZ, 1991).
No contexto desta pesquisa há um entendimento que compreende o método dialético,
por sua definição, como capaz de identificar as contradições dos fenômenos estudados, por
meio das análises do objeto (usando os diversos instrumentos de coleta de dados) mais
aprofundada e mais ampla possível, considerando a provisoriedade do conhecimento e da
realidade.
Entende-se que este estudo tende a contribuir como referencial para a compreensão de
novas possibilidades de educação que possam superar as barreiras mantidas pelo capitalismo
na busca pela formação dos sujeitos em sua totalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que este estudo tende a contribuir como referencial para a compreensão de
novas possibilidades de educação do corpo que possam superar as barreiras mantidas pelo
capitalismo na busca pela formação dos sujeitos em sua totalidade.
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INTRODUÇÃO
A relação “corpo-mundo” é entendida pelo olhar fenomenológico como recíproca
(MERLEAU-PONTY, 1945/2018). O que interessa não é o mundo existente, mas o modo
como o conhecimento deste aparece para cada pessoa. Toda experiência vivida é corporal, é
pelo corpo que revelamos nosso potencial de criação e expressão. Santin (1987) aponta que o
movimento humano, pode ser compreendido como linguagem repleta de intenção. Partindo
desse princípio, o autor identifica quatro componentes intencionais do movimento humano: 1.
expressividade - o movimento é uma maneira do homem estar presente para si e para os
outros; 2. competitividade – o movimento é um esforço para superar obstáculos físicos ou
psíquicos; 3. prazer- o movimento é vivido, um feito, uma fruição de valores afetivos; 4.
premiação - todo movimento não só busca uma premiação fora de si, como também, nele
mesmo. Nosso objetivo foi identificar os componentes intencionais do movimento humano,
na percepção de aprendizagem de alunos de uma extensão universitária de Ginástica para
Todos (GPT) submetidos a diferentes ações pedagógicas.
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METODOLOGIA
O estudo caracterizou-se como uma pesquisa-ação participante, com as propostas
pedagógicas divididas em dois grupos de 15 alunos entre 6 e 12 anos: grupo com aulas
centradas no aluno (CA) e grupo com aulas centradas no professor (CP). Os procedimentos
metodológicos incluíram: a. observações e entrevistas semanais com os alunos após cada
aula; b. reunião pedagógica semanal com os monitores; c. grupo focal com alunos pré e pós
um festival de GPT; d. o acompanhamento de um critical friend, que emitiu feedback externo
sobre todo o processo. A análise procedeu na transcrição e leitura das gravações e
observações, seguidas de uma releitura, incluindo notas quando as percepções se acercavam
ao nosso objetivo e, por fim, um diálogo teórico relacionando com a temática, utilizando
conceitos fenomenológicos.
RESULTADOS
No que diz respeito aos resultados, observamos que no componente “expressividade”,
alunos do grupo CA exibiam corporalmente os elementos ginásticos para responder quando
questionados sobre a aprendizagem, como também foi observado que alguns deles
executavam os elementos de forma espontânea ao longo dos encontros. Os alunos do grupo
CP respondiam verbalmente os nomes dos elementos, sem demonstrações corporais,
limitando-se a se movimentar conforme o comando do professor. No componente
“competitividade” o grupo CP relatava a conquista de realizar elementos ginásticos, contando
a dificuldade sobre tal movimento. O grupo CA além de relatar as conquistas motoras,
contavam sobre a relação com os materiais utilizados e sobre as ações promovidas pelo
coletivo. Foi unânime a identificação do componente “prazer”. No grupo CA notamos o valor
afetivo em relação a toda proposta da aula e no CP, em relação a utilização de alguns
aparelhos específicos. Sobre a “premiação” ambos demonstraram interesse pela qualidade
estética e a efetivação da coreografia no festival. Além disso, o grupo CP demonstrou
intenção em componentes externos - aplausos e medalhas, e o CA pelo ato em si - se
apresentar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações pedagógicas do grupo CA proporcionaram espaços de criação e expressão
para que os alunos colocassem em evidência seu mundo vivido, e assim, identificamos que o

movimento corporal despontou no componente “expressividade” em relação ao CP. Os outros
três componentes foram identificados com certa similaridade, constatando que ambos os
grupos obtiveram experiências de aprendizado. Entretanto, percebemos que no grupo CA, os
aspectos educacionais percebidos perpassaram os movimentos ginásticos, nos relatando
também aspectos de natureza social e afetiva.
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INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcado por um grande desafio sanitário de ordem global, a
pandemia causada pelo Covid-19. Devido a elevada infectividade e mortalidade, as medidas
sanitárias adotadas seguiram a linha da prevenção. Entre elas o distanciamento social, que
acarretou no cancelamento das aulas presenciais em todos os níveis de ensino.
Muitas universidades deram continuidade as aulas de forma virtualizada, utilizando
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tais como: o moodle ou google classroom, e
viabilizaram o ensino por meio de chats, fóruns, hipertextos ou aplicativos como o WhatsApp.
Portanto, essa pesquisa tem por objetivo analisar percepções de estudantes da
graduação da modalidade presencial quanto ao lugar do corpo no ensino virtualizado síncrono
experimentado em 2020. O presente estudo apresenta resultados que possibilitam repensar a
forma de oferta do Ensino Superior presencial, assim como questionar os limites do que pode
ou não ser ensinado de forma virtual.
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva. Ela ocorreu, em 2020, no
período de pandemia de Covid-19 numa instituição de Ensino Superior que deu continuidade
as suas aulas presenciais de forma virtual e síncrona, utilizando Ambientes Virtuais de
Aprendizagem e Tecnologias Digitais.
A coleta de informações ocorreu por meio de um questionário elaborado no Google
Forms e encaminhado via e-mail a estudantes de oito cursos de graduação (Enfermagem,
Educação Física, Arquitetura, Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e
Direito), sendo respondido por 245 estudantes (4,72%) de uma população de 5.192. A adesão
foi voluntária e por acessibilidade.
Em relação às informações fez-se análise de discurso (ORLANDI, 2020). Quanto aos
cuidados éticos, todos os participantes autorizaram o uso das informações na pesquisa por
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise do discurso dos estudantes nos permitiu constatar percepções diferentes em
relação ao lugar do corpo nos processos de ensino e de aprendizagem. Há discursos que
renunciam ao encontro físico e presencial com os corpos físicos, conforme as falas a seguir:
“Deu para seguir as aulas normal sem perder os conteúdos” (Estudante 1); “As aulas
teóricas a gente consegue aprender bem como se estivesse na aula presencial” (Estudante 2).
Evidencia-se que para a aprendizagem de conhecimentos teóricos, os estudantes abdicam do
corpo.
Para Le Breton (2013) a maior recusa, atualmente, não é a dicotomia alma/corpo, mas
a oposição que vivemos do homem a seu corpo. Contudo, o esquecimento do corpo na vida
cotidiana ignora que a relação do homem com o mundo é física e sensorial.
Por outro lado, há estudantes que reclamam da ausência do corpo do professor e dos
colegas de aula. Isso pode ser evidenciado a seguir: “Nas práticas o aprendizado é maior em
grupo, no laboratório e nos locais de atuação vendo e fazendo a gente aprende mais”
(Estudante 3); “Sinto que minha aprendizagem é mais efetiva quando presencial. Algumas
aulas seriam melhor ir a campo” (Estudante 4).

Portanto, com base nos discursos acima, a relação física do homem com o mundo
ainda é uma necessidade para os estudantes. Eles reconhecem que há aprendizagens que se
dão no corpo. Merleau-Ponty (1999) nos diz que a experiência do corpo próprio se opõe ao
movimento reflexivo que nos dá apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não em
experiência do corpo ou o corpo em realidade. Por essa razão, “sentir” é uma questão
importante para o homem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se diferenças a partir das percepções dos estudantes em relação ao ensino
presencial e ensino virtual síncrono. Uma delas diz respeito que nem todos os temas de estudo
ou aprendizagens podem ser virtualizados. Conhecimentos conceituais podem ser ensinados e
aprendidos virtualmente, por outro lado, os estudantes consideram indispensável o ensino
presencial, principalmente no que tange às aprendizagens procedimentais (práticas em
laboratórios de ensino, por exemplo) e que necessitam da relação com colegas e professores.
Portanto, ainda há lugar para o corpo no Ensino Superior, os saberes corporais não
podem ser negados, substituídos ou cair no esquecimento. Como menciona Le Breton (2013,
p. 203) “[...] o sensível é em primeiro lugar a tatilidade das coisas, o contato com os outros ou
os objetos, o sentimento de estar com o pés no chão”. Portanto, um ensino híbrido, presencial
e virtual, mostra-se como caminho possível em uma sociedade digital, sem desmerecer as
aprendizagens presenciais.
REFERÊNCIAS
LE BRETON, D. Adeus ao corpo. 6 ed. Campinas, SP: Papirus. 2013.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes.
1999.
ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 13 ed. Campinas, SP:
Pontes. 2000.

AS PEDAGOGIAS DO BALÉ NUMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA1
Kátia Silva Souza dos Anjos,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP)
Mônica Caldas Ehrenberg,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP).
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Balé; Pedagogia; Filosofia
TRANÇANDO UM PLANO DE ESTUDO
Esse texto é fruto dos devaneios de uma pesquisadora em trânsito, nada muito certo,
vários caminhos sendo feitos e muitas descobertas em torno de uma dança e suas pedagogias:
o balé. Sigo com uma filosofia em mente e percebo a necessidade de refletir sobre como eu
penso e como agenciar tantos materiais e ideias para mover essa pesquisa, ainda em processo
de sedimentação, cujo objetivo é descortinar, ou dar a ver, as pedagogias do balé clássico (ou
os devires). A metodologia de pesquisa está apoiada numa abordagem qualitativa, tendo a
filosofia pós-estruturalista como inspiração, e com a pretensão de utilizar diversos materiais
(ou intercessores): entrevistas, imagens, livros etc.
Um dos problemas que visualizei com Deleuze e Guattari (1992,2010,2011) foi refletir
sobre os modos de pensar. Como eu penso? E por que penso de tal modo com ou sem tais
autores? Desde o primeiro contato com os autores senti-me deslocada e minha investigação
sobre as pedagogias do balé foi esmigalhada. Já não via “sentido” nas escolhas prévias que eu
havia feito, pois notei que meu modo de pensar “a priori’ ainda estava colado a uma outra
filosofia, a fenomenologia de Husserl, àquele cujo solo/território é o da consciência e o sujeito
é a força por excelência dotada de poder, de fazer existir as coisas do mundo. Como relata
Deleuze e Guattari (2010, p.58) “a partir de Descartes, e com Kant e Husserl, o cogito torna
possível tratar o plano de imanência como um campo de consciência”, e isso se dá por um ser
que pensa, há um sujeito, “Husserl exige um solo para o pensamento...” (DELEUZE e
GUATARRI, 2010, p.103). Eu ainda estava presa na relação “sujeito- objeto”, olhei para
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meus objetivos e vi “fenomenologia” – identificar e compreender pela perspectiva de quem
vive o balé – eu precisava pensar no problema que de fato me movia, qual o movimento e
pensamento que de fato eu queria?
Como caminho de pesquisa preciso experimentar a conversa com bailarinas como
possíveis intercessoras e não como os sujeitos cujas vivências me conduzirão ao sentido, à
existência das pedagogias. O território2 do balé clássico é bem conhecido, sua molaridade/raiz
é forte e nítida, a busca talvez seja pela molecularidade, linhas de fuga, que não são
capturáveis. “O importante nunca foi acompanhar o movimento do vizinho, mas fazer seu
próprio movimento. Se ninguém começa, ninguém se mexe (...) A criação são intercessores.
Sem eles não há obra.” (DELEUZE, 1992, p.156). Para Deleuze os intercessores podem ser
pessoas, livros, plantas, animais, fictícios ou não, o que importa é o movimento.
Um dos meus intercessores é uma conhecida de longa data. Uma vez disse a ela que
havia assistido um espetáculo de balé com uma companhia de dança que nós conhecemos
bem. Perguntei o que havia achado dessa apresentação, pois eu fiquei em êxtase, e escutei que
“faltou limpeza”. Na época escutei e fiquei sem saber o que dizer, porque isso não era um
problema para mim, eu só havia buscado a sensação do espetáculo. Após anos, agora em
2020, a entrevistei “convicta” de absorver os modos de ensino e aprendizagem do balé, e
notei que novamente, de modo breve, ela menciona a “limpeza”.
De imediato não fiquei com isso na cabeça, mas conforme fui entrando na ambiência
deleuziana e guattariana notei que talvez fosse aí a primeira dobra, porque o já dado, o molar,
está na cara, mas minha pergunta, ou perguntas, deveriam ser outras. De início perguntei-me
“como se ensina e como se aprende o balé clássico?” Contudo, pensei em outras perguntas,
que se desdobram numa pesquisa em trânsito.
O QUE SOBRA
Devires – e não sei quais serão, aposto em alguns, mas eles acontecem, não são
capturáveis, preciso me aninhar com os materiais, e esperar o instante do aparecimento. Ė
necessário (de)sedimentar.
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INTRODUÇÃO
A bodyart é uma forma de expressão contemporânea que utiliza o corpo como um
espaço - instrumentado por: tatuagens; lacerações; piercings; cirurgias; implantes
subcutâneos; deformações; escarificações; entre outros - a ser revisitado por meio de
modificações, rituais, questionamentos, vivências, críticas, contestações e reflexões
vinculados à arte (MEDEIROS, 2005).
Caracteriza-se pela valorização do corpo como suporte de intervenções representativas
das crises sociais, evidenciando relações cotidianas e adotando o espectador como parte
integrante do trabalho. Diante disso, destaca-se o artista brasileiro Tales Frey, que usa seu
corpo como um suporte vivo para criar formas, relevos e espaços diversos em seus trabalhos.
Este estudo objetiva compreender os sentidos revelados sobre o corpo pelas
performances de Frey e como podem ampliar esse conhecimento para a Educação Física.
METODOLOGIA
Trata-se de um artigo de reflexão que descreve duas performances do artista
mencionado, intituladas “vende-se aceita-se cartão de débito” e “dismorfofobia”,
apresentando como referência metodológica a Fenomenologia, que tem o mundo vivido como
fonte primordial de conhecimento (NÓBREGA, 2010).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na performance “vende-se: aceita-se cartão de débito”, Frey se porta como um
vendedor ambulante ao oferecer tudo que traz consigo: roupas e acessórios femininos
exibidos na vitrine móvel de um corpo masculino. Carrega uma máquina de cartão de débito,
o título da ação nas costas e o valor etiquetado de cada produto. Demonstra a possibilidade de
venda de tudo que está sobre o corpo, menos seu próprio corpo, anunciando contradições,
como: peças para mulher num corpo masculino; falsa noção de prostituição; manifesto contra
o comércio da arte praticando um comércio.
Em “dismorfofobia”, o artista recepciona os espectadores indagando-os sobre suas
medidas corporais (quanto mede? qual o peso? quer conferir?), enquanto as registra e oferece
instrumentos para conferência (balança, fita métrica). Atrás de uma tela branca, cinco
performers convidados desfilam mecanicamente segurando uma figura geométrica criada
exclusivamente para si, revelando algo em seus corpos que não aprovavam e trazendo seus
referenciais de beleza.
Frey (2013) afirma que faz “discursos contra essa cultura doentia que segue os
padrões corporais ditados sem nenhum filtro”. Isso porque, diariamente, sujeitos são
bombardeados freneticamente com propagandas, ofertas imperdíveis e várias formas de
pagamento, sempre acessíveis para aqueles que desejam entrar na moda. Empresas investem
nos veículos digitais de comunicação para repassar mensagens e aumentar seu lucro,
apostando na facilidade normalizada e corriqueira de consumir irrefletidamente.
Contrapondo-se aos discursos lineares, Merleau-Ponty (1999) refere que é através das
experiências vividas durante a existência que o sujeito percebe e imprime significados no
mundo, sendo essa subjetividade encarnada percebida pelo corpo-próprio. As interações
geradas pela bodyart permitem compreender esse conceito através da marca na carne,
exteriorizando o interior e expandindo a experiência sensível subjetiva.
Assim, é pela experiência de ser corpo como carne no mundo que se instaura uma
relação permanente com o outro, enfatizando a renúncia das dicotomias naturalizadoras e
reducionistas do corpo, ainda persistentes na Educação Física (MERLEAU-PONTY, 1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a contribuição das performances de Tales Frey é pertinente para
revelar novos sentidos sobre o corpo enquanto campo de saberes polimorfos, oriundos da
realidade sensível, para a Educação Física. Esta deve explorar as linguagens geradas por suas
práticas corporais, sobretudo a bodyart, que comunicam sentidos pela troca e retorno às
experiências vividas.
Considerada uma técnica de intervenção sobre o corpo-próprio, a bodyart é capaz de
potencializar e amplificar a percepção e o conhecimento sobre si. Assim, propõe-se uma
educação sensível capaz de entrelaçar os sentidos produzidos pela Educação Física e
questionados na carne pela bodyart, (re)fabricando a concepção de corpo mediante o retorno
às experiências perceptivas.
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INTRODUÇÃO
A Amazônia é ocupada por uma diversidade de grupos étnicos e populações
tradicionais (índios, caboclos, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, seringueiros, quilombolas
etc.). O homem amazônico é resultado dos intercâmbios históricos entre diferentes povos e
etnias, concebidos a partir dos diversos processos de colonização e miscigenação por qual a
região passou. Este fenômeno assegura uma herança que se revela nas diferentes
manifestações socioculturais, expressas pelo sujeito nas relações de trabalho, educação,
religião, lendas, hábitos alimentares e familiares, nas festas populares, dentre outros (LIRA;
CHAVES, 2016). Neste trabalho iremos relatar a experiência de composição coreográfica em
ginástica para todos (GPT) com um grupo universitário que trabalha com temáticas
amazônicas.

1

O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico – CNPq para sua realização, e faz parte do Grupo de Estudo e Pesquisa em
Ginástica da UPS - GYMNUSP

METODOLOGIA
Participaram do processo 19 pessoas, destas 14 mulheres e 5 homens. A coleta de
dados foi realizada a partir da composição de uma coreografia de baseada no Festival de
Parintins, que foi tomado como referência por ser, dentre os festivais amazônicos, o mais
conhecido entre os participantes.
Utilizamos a observação participante por permitir o contato direto do pesquisador com
o fenômeno observado, oportunizando obter-se informações sobre a realidade dos atores
sociais em suas próprias vivências. Nesse processo, o pesquisador, ao mesmo tempo pode
modificar e ser modificado pelo contexto, captando uma variedade de situações que não
podem ser alcançadas somente por relatos de entrevistas ou questionários (MINAYO et al,
2002). As observações aconteceram nos dias de encontros/ensaios do grupo de GPT, na qual
foram registrados em diários de campo
RESULTADOS
O trabalho sobre as temáticas amazônicas iniciou com a análise de alguns vídeos dos
bois Garantido e Caprichoso, mais especificamente das tribos coreografadas, para apontar
elementos da GPT nas performances. Após esta etapa, foi dada a tarefas aos participantes de
buscaram materiais da floresta para compor uma coreografia amazônica. Os participantes
coletaram galhos, folhas, plantas, flores etc. Ao final, foram realizadas coreografias utilizando
esses materiais.
Como foi percebido que o grupo ainda apresentava dificuldade para relacionar
elementos culturais com os da ginástica, foi decidido que os professores iniciariam a
composição para que o grupo pudesse dar continuidade. A coreografia começou apresentando
um contexto de vida diária dos indígenas, representando à caça e a pesca, fez alusões as
flautas e aos grandes círculos sagrados presentes nos rituais. E apesar de ter muitos elementos
de ginástica como movimentos invertidos, saltos com giro e lançamentos alguns participantes
não conseguiam percebê-los.
A pouca experiência com ginástica e a pouca vivência cultual amazonense dificultou
essa percepção gímnica dentro dos elementos culturais. Faltava-lhes consciência do ginasticar
e do ser amazônida, que foi construída e percebida ao longo da construção da coreografia.
Após este início de coreografia encabeçado pelos professores, os trechos seguintes da

composição começaram a surgir de ideias daqueles que até então estavam apenas sendo
receptores, e assim, durante os ensaios dividia-se em pequenos grupos para criarem os
movimentos. Percebendo que o grupo já possuía autonomia para elaboração coreográfica,
como forma de incentivar isso, os professores buscavam ouvir todas as ideias e aproveitá-las,
como destaca o professor: “Estamos dando continuidade a coreografia de GPT de forma bem
democrática, visto que utilizamos quatro tempos de oito sendo elaborados por todos”.
Para encerrar a coreografia, um pedido de preservação e valorização da nossa cultura e
dos povos indígenas, uma integrante do grupo, no topo da figura de uma maloca (em formato
de pirâmide), momento mais esperado pelos próprios integrantes do grupo, balança a bandeira
do Brasil ao som de um trecho do hino nacional brasileiro “dos filhos deste solo és mãe
gentil, Pátria amada, Brasil”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizar esta coreografia não foi fácil. Além do desafio de entrelaçar os elementos
gímnicos com os culturais amazonenses, tivemos o desafio de lidar com uma nova prática, a
GPT e sua filosofia, seus 4 F’s, a construção em grupo, o ser democrático.
Nessa perspectiva, destacamos a coletividade que gera a unicidade, e que foi o ponto
chave para o nascimento de um corpo amazônico, onde todos são importantes, cada sujeito
configura um membro desse corpo, no qual sua ausência faz falta.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Gênero; Educação.
INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade que cria estereótipos corporais, padrões de vida e
estabelece regras de comportamento, nos quais devemos nos encaixar para que sejamos
socialmente aceitos. Podemos enxergar, nesta mesma sociedade, que os corpos femininos são
desvalorizados e inferiorizados em relação aos corpos masculinos. E isso, infelizmente,
também se encontra presente no campo da Educação, através da reprodução de ideias e
comportamentos machistas. Essas atitudes acabam causando o silenciamento dos corpos das
mulheres, os tornando cada vez mais coagidos, subordinados, passivos e, consequentemente,
ao incorporar alguns desses comportamentos, estes corpos também se tornam reprodutores
das desigualdades de gênero.
Esta pesquisa se configura em uma abordagem qualitativa que se faz a partir de
entrevistas, investigações, discussões e reflexões. Para participar deste estudo, foram
selecionadas dez professoras com idades entre 25 e 51 anos e o tempo de magistério das
entrevistadas varia entre 2 meses e 20 anos. Devido ao cenário de pandemia, o instrumento
metodológico utilizado nesta pesquisa foi um questionário virtual com perguntas abertas, a
fim de investigar, analisar e compreender, através das respostas das participantes, como estas
vivem suas corporeidades e enfrentamentos com seu corpo, diante dos desafios da docência e
diante da sociedade em que vivemos.

¹ O presente trabalho contou com apoio financeiro da instituição de fomento CAPES.

A CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL DO CORPO FEMININO E OS DISCURSOS
(RE)PRODUZIDOS
Iniciaremos esta discussão com as palavras de Foucault, tiradas do capítulo XV de A
Microfísica do Poder:
Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. ‘Vocês
são apenas o seu sexo, dizia-se a elas [...]. E este sexo, acrescentaram os
médicos, é frágil, quase sempre doente e sempre indutor de doenças. ‘Vocês
são a doença do homem’ (FOUCAULT, 1979, p. 234).

Sob esta perspectiva, vemos que o corpo feminino sempre foi submisso e explorado,
em relação ao corpo masculino e como alguns dizem, um corpo-objeto “de cama e mesa”.
Segundo Beauvoir, citada por Franchetto (1981, p. 23), “a diferenciação biológica entre os
sexos fez da mulher, existencialmente, a parte mais fraca, sendo que a atividade masculina,
criando valores, constituiu a própria existência como valor, venceu as forças confusas da vida,
subjugou a natureza e a mulher”. E foi sobre essa base de subordinação que o corpo feminino
foi se construindo culturalmente e socialmente ao longo dos tempos.
Ao fazermos uma breve análise social, cultural e histórica do corpo feminino,
podemos observar que as maiores instituições controladoras dos valores e costumes sociais
foram: a Igreja, sob o apoio dogmático do cristianismo; a Escola que, a partir dos dogmas da
Igreja, os incorporou estabelecendo um modelo tradicional de educação; e a Família, que se
apropriou de todos esses pensamentos e, então, passou a regular a vida social, religiosa,
educacional e até sexual de suas filhas. Com isso, o corpo feminino foi acumulando, durante
muito tempo, marcas de inferioridade e exclusão, além de ter sido alvo de inúmeras
interpretações e representações, estando sempre controlado por normas e valores de ordem
moral, ética, estética e científica. Embora algumas concepções relativas à mulher façam parte
de um modelo de dominação, são concomitantemente interiorizadas pelas próprias mulheres e
reforçadas pela sociedade.
Diante disso, apenas com o início do movimento feminista e das corajosas conquistas
históricas, as mulheres foram alcançando seu merecido espaço na vida pública e mais direitos
sobre seu próprio corpo, contribuindo assim para a desconstrução de alguns discursos
produzidos e sustentados pela ideologia masculina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de hoje as discussões sobre dos direitos da mulher (vida, cultura, economia,
corpo, justiça) estejam crescendo e se firmando enquanto possibilidade de transformação
social, ainda há muito o que ser feito para que alcancemos uma Educação que seja capaz de
enxergar, respeitar, valorizar e potencializar os corpos femininos que circulam nos espaços
educacionais. E que, consequentemente, esta Educação possa formar sujeitos críticos e ativos
na sociedade, que sejam capazes de romper com os preconceitos e com a reprodução de
comportamentos machistas, promovendo uma possível equidade entre os gêneros.
REFERÊNCIAS
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio
de Janeiro: Edições Graal, 1979.
FRANCHETTO, B.; CAVALCANTI, M. L. V. C.; HEILBORN, M L. Antropologia e
feminismo. Perspectivas Antropológicas da Mulher, Rio de Janeiro: Zahar, v. 1. p. 11-47,
1981.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Anabolizantes; Academias de Ginástica; Antropologia.
INTRODUÇÃO
Na Escola de Chicago, uma das principais escolas de atividade do campo das Ciências
Sociais, emerge a Sociologia do Desvio no sentido de entender como determinados grupos em
dadas circunstâncias estabelecem e classificam simbolicamente o que pode ser considerado
desviante (COULON, 1995).
O uso de anabolizante que não segue à lógica da racionalidade biomédica ou à
regulamentação legal costuma ser considerado um “desvio” pelos profissionais da área de
Educação Física ou do campo da Saúde (SILVA, 2017). Entretanto, sabe-se que as condutas
ditas de “risco” para/ com/ no corpo são construídas socialmente e podem variar entre
diferentes tempos e espaços (LE BRETON, 2009).
Mais do que atribuir juízos de valor à utilização desses medicamentos, argumenta-se
sobre a necessidade de estudos que tenham uma compreensão menos etnocêntrica desse
público por meio da alteridade afetiva e humanizada. Por isso, o objetivo da presente pesquisa
foi compreender de um ponto de vista socioantropológico o consumo de anabolizantes em
uma academia de ginástica situada em um bairro popular carioca.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi realizada uma etnografia no setor da musculação de uma academia localizada em
um bairro popular da cidade do Rio de Janeiro no turno da tarde/ noite entre duas a três vezes
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na semana durante um ano (2012-2013). A pesquisa ocorreu em um estabelecimento de
pequeno porte que margeava uma das favelas da região. O celular do pesquisador foi utilizado
como diário de campo.
O local atendia majoritariamente homens negros/ pardos, de baixa escolaridade/ poder
aquisitivo, que atuavam em subempregos e/ou tinham trabalhos informais. Os usuários de
anabolizantes estavam na faixa etária entre 15 a 35 anos.
RESULTADOS
Um dos dados se referia à ideia de que, para tomar “bomba”, era preciso sentir alguns
efeitos colaterais e adversos: “Às vezes, dói, mas a picada é necessária! Vale esperar o
resultado!”. Desviante era aquele sujeito que não sentia mal-estar. Nas palavras de Becker
(2008), para não ser considerado um outsider, era preciso naturalizar ou valorizar os
“agravos” ao corpo.
Outro dado sobre quem era desviante se referia à noção de medo: “Parei de utilizar os
venenos. Fiquei de cama por semanas!”. Parte dos usuários classificava os riscos a depender
das experiências que presenciavam na musculação. Demonstrar receio do que “colocavam
para dentro do corpo” os tornavam desviantes. Há uma tendência “dos grupos a conformar-se
com uma espécie de média de decisões, neutralizando, assim, as posições marginais” (LE
BRETON, 2009, p. 46).
Identificou-se também que para julgar se os sujeitos eram ou não desviantes passava
pela ideia de que os “problemas” com o “tomar” deveriam ser vistos como uma forma de
superação: “Se passar mal, continua ciclando que você vai voar!”. Os pesquisados relatavam
as adversidades que tinham na favela. Logo, superar os efeitos “negativos” dos produtos os
distanciavam de se tornarem alguém desviante e significava uma “vitória” na esfera social.
Outro dado foi a ideia de que não bastava tomar, mas aprender a tomar: “Você não
sabe usar! Não adianta tomar e não saber treinar ou se alimentar!”. Assim, havia lógicas
simbólicas do saber-fazer/ saber-tomar que os moviam para determinados usos anabólicos do
corpo (SILVA, 2017).

CONCLUSÃO
Na microrrealidade dessa academia, detectou-se que “drogar-se” e “dopar-se” com os
anabolizantes não necessariamente eram comportamentos considerados desviantes pelos
usuários. No entanto, a depender de quem, porquê, como, o que ou quando tomavam, o
processo de “hormonização corporal” poderia ser visto como uma conduta de risco seja para o
indivíduo ou grupo social.
Portanto, tais condutas eram compartilhadas em um processo interativo. Em outras
palavras, o desvio do uso de anabolizantes era construído através de um aprendizado que
passava pelo corpo do usuário.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Cultura popular; Educação; Formação de professores/as.
INTRODUÇÃO
Quando falamos em cultura popular e educação, temos uma infinidade de
possibilidades para reflexão. Neste texto, compartilhamos um relato de experiência com os
sentidos e significados que construímos acerca destas temáticas, a partir do ‘Andora em roda’,
que se constitui como espaço de diálogo, debate, reflexões e pesquisas sobre o trato artístico e
pedagógico das manifestações da cultura popular, com ênfase nas danças populares. Os
estudos se iniciaram em maio de 2020, dentro do Grupo Andora2. Os encontros têm duração
de 2h e realizam-se quinzenalmente, de forma virtual, com auxílio de plataforma online.
Metodologicamente, prioriza a leitura e problematização de livros, artigos acadêmicos,
apreciação de vídeos e documentários e análise de músicas e poesias, abarcando variadas
linguagens sobre as manifestações tratadas. Discutimos sobre corpos dançantes, folclore,
cultura popular, patrimônio imaterial e os aspectos inerentes às danças como: os movimentos,
músicas, instrumentos, adereços, vestuários e as histórias dos grupos e comunidades que são
os detentores desses saberes. Participam deste grupo, professores/as em formação continuada
e inicial, de diferentes áreas: Educação Física, Artes, História e Música. Entendemos a
importância de tratar a cultura popular e a educação como movimentos de resistência,
O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Grupo que desde 2008 vem desenvolvendo ações de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito das
danças populares, promovendo a formação de professores/as e produção artística.
1
2

principalmente diante do crescimento de políticas que tem promovido o discurso de
homogeneização cultural e o desinvestimento na esfera educacional pública.
CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO
A necessidade dessas ações surgiu de nossos fazeres como professores/as que
trabalham com a cultura popular e que, frequentemente, somos questionados/as sobre a
importância, validade e legitimidade desses saberes nos contextos educativos. São comuns
enfrentamentos amparados no viés religioso, principalmente quando trazemos os ritmos
percussivos, batucados, de matriz indígena e afro-brasileira. Dessa forma, a relação dialógica
associa a docência, as experiências e o encontro de diferentes histórias de vida.
A cultura popular representa alimento cultural, movimento, ressignificação, base da
sociedade, identificação. Não estamos nos referindo apenas àquelas manifestações
tradicionais, situadas nas comunidades rurais, mas também aquelas que emergem de grupos
nos grandes centros urbanos. Embora entendamos a dificuldade na definição do conceito,
colocamos aqui, a cultura popular como um conjunto de práticas culturais que emergem do
“povo”, aquele que não está nos holofotes e que apesar de a ideia de “povo” remeter a uma
“grande massa”, na realidade, ele se constitui na diferença e diversidade.
Buscamos refletir a cultura popular e a educação, em processo decolonial
compreendo-os como emancipação. Concordamos com Baldi, Marques e Nascimento (2019,
p. 113) que “[...] as pedagogias decoloniais problematizam o conhecimento e nos ensinam a
aprender a desaprender e a desconstruir”. Trata-se de valorizar os processos construtivos de
cada manifestação, em suas singularidades. No contexto escolar, levantamos questões sobre
os conteúdos que são visibilizados ou silenciados e como a maioria dos arranjos curriculares
desconsideram as manifestações locais e regionais, impondo realidades distintas,
majoritariamente eurocentradas. A imposição de um discurso epistemológico homogêneo
impossibilita o encontro de diferentes narrativas, sobrepondo umas sobre as outras. No
entanto, observamos que é urgente mudanças nos campos discursivo e vivido, tendo em vista,
por exemplo, a necessidade de garantir a diversidade étnico-racial dentro das escolas e na
sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os momentos de encontro são acolhedores, os diálogos abastecem nossa esperança e
os saberes são colocados em constante debate. As experiências no ensino da cultura popular e
nas trocas em grupo reforçam a importância do coletivo, indicam caminhos para
aproximarmos a escola da realidade dos/das estudantes e das culturas que nela emergem.
Pontuamos que a busca pelo saber ganhou força com a possibilidade da realização remota,
assim, seguimos juntos/as, mesmo que, fisicamente, estejamos em diferentes cidades e
estados do Brasil.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: fibromialgia; eficácia simbólica; práticas corporais.
INTRODUÇÃO
A

fibromialgia

(FM)

é

uma

síndrome

reumática

caracterizada

por

dor

musculoesquelética crônica, difusa e por inúmeros sintomas associados (ABLE, ROBINSON,
KROENKE, 2016).
Diante da frustação e descrença nos campos da diagnose e terapêuticas tradicionais,
pacientes com FM encontram-se no polo contrário da eficácia simbólica (ES), pois os
processos de interação social, seja no âmbito familiar, laboral ou médico, não promovem o
bem-estar, mas acentuação do adoecimento e sofrimento. Estudos ressaltam a importância das
práticas corporais (PC) para pessoas com FM nos campos do cuidado em saúde e acolhimento
(OLIVEIRA et al., 2017; BELARDO, CAMARGO JUNIOR, 2018).
Para Lévi-Strauss (2017), a ES destaca o papel da crença e dos processos de interação
social na compreensão subjetiva do corpo e da dor enquanto estruturas simbólicas. A EF
inclui um sistema simbólico de crenças que se estabelece entre pacientes e profissionais de
O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPERJ para sua realização. Número do
processo da FAPERJ: E-26/202.219/2018 – Bolsa. Número de matrícula: 2018.03555.4.
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saúde. Dessa forma, estabeleceu-se a questão central do estudo: Os processos de interação
social das PC garantem a eficácia simbólica no processo saúde-doença da FM?
OBJETIVO
Compreender as PC como um processo de interação social que garante a eficácia
simbólica no processo saúde-doença da FM.
METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de entrevista e observação em campo com
pacientes diagnosticadas com FM e questionário semiestruturado (google forms) com
professores de Educação Física que participaram do Projeto “Tratamento Interdisciplinar para
Pacientes com Fibromialgia (TIF)”. A amostra foi composta por 8 pacientes que ingressaram
nas atividades do TIF em 2019 e 3 professores de Educação Física (EF) envolvidos com o
Projeto. As PC envolveram duas sessões semanais de uma hora cada, com exercício
aeróbicos, contra resistidos e de flexibilidade, a partir de uma perspectiva lúdica e
socializadora. A metodologia de análise dos dados escolhida foi a Análise do Conteúdo
(BARDIN, 2011). (CAAE): 69685917.8.0000.5259/ 25727419.0.0000.5259.
DISCUSSÃO DOS DADOS
As PC do TIF, com danças, circuitos, caminhadas, exercícios com pesos e
alongamentos, inseriram-se na subjetividade da dor da FM, a partir de habilidades
comunicativas e compreensivas (acolhimento) e da reinserção das pacientes no centro do
processo saúde-doença (cuidado em saúde) (LÉVI-STRAUSS, 2017; TESSER, LUZ, 2018).
Conforme Tesser e Luz (2018) sugerem, as PC promoveram um diálogo entre a ES e
eficácia específica (relacionada aos efeitos terapêuticos da fisiologia do exercício), sem
rejeitar e nem aderir às noções da biomedicina, pois ambas são úteis e permitem uma
intervenção terapêutica adequada à FM, no controle do quadro sintomático e na melhora da
qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As PC, enquanto processos de interação social, compreenderam o processo saúdedoença da FM sob a égide da EF. A prescrição, em termos de montagem das aulas, seleção
dos exercícios e intensidade do estímulo, construiu-se de acordo com as subjetividades e
crenças das pacientes, principalmente no quesito dor crônica. As dores e os corpos foram
compreendidos enquanto estruturas simbólicas construídas nas relações estabelecidas entre
professores de EF e pacientes com FM.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: corpo; idosos; ginástica para todos.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto de uma pesquisa que teve como principal objetivo mapear a
produção acadêmica sobre idosos na ginástica a partir de uma revisão bibliográfica nos Anais
do Fórum Internacional de Ginástica para Todos (FIGPT). A escolha por este evento justificase pela representatividade e pelo sucesso de suas nove edições, cujas dimensões no âmbito
científico, pedagógico e artístico colaboram na construção e socialização de conhecimentos e
saberes a respeito da ginástica.
A Ginástica para Todos (GPT) é uma prática corporal gímnica não competitiva que
prioriza a inclusão, o prazer e a interação social entre participantes. Podendo ser adequada a
diferentes grupos e faixas etárias, vale-se de linguagens que entrelaçam a dança, o circo, o
teatro, o jogo, a música, o folclore, apresentados por meio de atividades livres e criativas,
fundamentadas no núcleo primordial das ginásticas (AYOUB, 2003).
Ao promover a vivência por meio de apresentações e festivais, a GPT dialoga,
portanto, com outras manifestações da cultura corporal sem preestabelecer regras, numa
amplitude de possibilidades que ampara seu caráter inclusivo e demonstrativo. Por essas
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características, percebe-se que os contextos de intervenção são muito variados, podendo ser
trabalhada em escolas, clubes, universidades, academias, organizações, com crianças, jovens,
adultos e idosos (TOLEDO; TSUKAMOTO; CARBINATTO, 2016). De particular interesse
nesse estudo, o público idoso na GPT parece ter ganhos em autonomia, saúde e qualidade de
vida, especialmente na dimensão biopsicossocial (SANTOS; TSUKAMOTO, 2020).
CAMINHOS DA PESQUISA E PRINCIPAIS ACHADOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo cujos achados se deram
a partir de busca nos Anais do FIGPT dos anos 2012, 2014, 2016 e 2018. Os critérios de
inclusão para levantamento dos trabalhos foram pelas palavras-chave “idosos”, “velhice”,
“terceira idade” e “melhor idade” nos títulos dos textos.
Identificou-se um total de doze trabalhos publicados nas edições pesquisadas,
divididos em dois eixos temáticos: 1) aqueles desenvolvidos em projetos universitários de
ensino, pesquisa e extensão; e 2) aqueles difundidos em unidades do Serviço Social do
Comércio (Sesc).
O primeiro eixo foi composto por oito trabalhos concebidos por grupos de ginástica
em diversas localidades: Centro Educacional Unificado Alvarenga (2 trabalhos); Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2 trabalhos); Instituto
Federal Sudeste de Minas Gerais/Campus Barbacena; Centro de Convivência da Melhor
Idade de Hortolândia/São Paulo; Universidade Estadual de Maringá; Universidade de São
Paulo.
O segundo eixo abarcou três trabalhos, sendo um desenvolvido no Sesc Sorocaba e
dois no Sesc Interlagos, os quais ressaltam a importância do Sesc na difusão da GPT, em
especial no estado de São Paulo.
Ademais, verificou-se um trabalho de revisão semelhante ao aqui apresentado,
investigando as publicações sobre ginástica para idosos nos Anais do FIGPT entre os anos de
2001 e 2014.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos trabalhos constatou ênfase nos aspectos da inclusão e autonomia dos
idosos por meio da ginástica, além de experiências em distintos espaços, visando possibilitar

maior convívio social e pertencimento na sociedade. Percebe-se com esse levantamento que o
número de estudos acerca dos idosos na GPT ainda é incipiente, ao menos quando comparado
a outros públicos nas investigações divulgadas nos Anais do FIGPT.
A promoção da GPT para idosos poderia pautar-se, ainda, nos processos coletivos de
criação dessa prática corporal, os quais evidenciam as dimensões da diversidade corporal, do
resgate da cultura e da expressividade gestual. Mediados democraticamente, esses processos
podem significar experiências cuidadosas com esse público, com um olhar generoso
respeitando suas tantas possibilidades de movimento.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Lives; Pandemia; Projeto extensionista.
INTRODUÇÃO
Os desafios universitários frente ao contexto da pandemia da Covid-19, trouxe
diversos percalços, tanto no fazer pensar, como na articulação acadêmica, uma vez que
vivemos um momento atípico em que há uma prescrição da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para que a sociedade se mantenha em isolamento social. Este cenário, não só
modificou o cotidiano acadêmico, como também de várias pessoas ao redor do mundo, em
decorrência das mudanças que enfrentamos e dos novos desafios que vivenciamos. Segundo
Temóteo (2020, p. 81), “novas expressões têm surgido para retratar as mudanças que se
impõem a cada dia”, gerando novos hábitos, novas práticas “que se evidenciam em nosso
cotidiano, desde que foi reconhecida a pandemia”.
A necessidade de isolamento social suscitou um sentimento reinvenção por parte da
comunidade acadêmica, afetando os/as integrantes do Grupo de Pesquisa Corpo, Diversidade
e Dança (COR-DI-DANÇA) da Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade
Federal de Pelotas (UFPeL), que buscaram uma maneira de dar continuidade às suas
atividades de forma remota.
A estratégia encontrada foi o uso das lives, a partir da rede social Instagram, como
estratégia de viabilização das ações universitárias. Desse modo, o COR-DI-DANÇA, passou a
realizar a ação “Lives: Práticas Dançantes com Participação de Convidades’’, oriunda do
projeto de extensão “Laboratório de práticas dançantes”. Tal ferramenta permitiu que
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estivéssemos “simultaneamente em diferentes espaços físicos, compartilhando sentidos”,
potencializando e democratizando o conhecimento por meio da “ciberpresencialidade”
(SANTOS et. al., 2021, p. 26).
Logo, esse texto tem como objetivo descrever a experiência do grupo de pesquisa
Corpo, Diversidade e Dança com os dispositivos digitais em rede sociais como forma de
aproximação entre acadêmicos/as em um tempo suspenso.
EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
As ações de extensão do grupo de pesquisa COR-DI-DANÇA foram articuladas por
intermédio de reuniões previas quinzenais no mês de abril de 2020, onde eram pautadas as
modalidades de dança, os/as convidados/as e mediadores/ras que participariam das ações. As
lives começaram no dia 18 de maio 2020 e findaram no dia 2 de agosto de 2020, sendo
realizadas em todas as segundas-feiras, com duração de uma hora, por meio do aplicativo
Instagram. As modalidades escolhidas foram Dança Afro, Dança de Academia, Dança de
Salão e Jazz-Contemporâneo, foram atribuídas três lives para cada modalidade, totalizando 12
encontros.
Em cada encontro os/as mediadores/as iniciavam apresentando o/a convidado/a e a
modalidade de dança. Posteriormente, havia um bate papo entre o/a convidado/a
mediadores/as sobre os assuntos de sua modalidade. Por fim, as lives terminavam com uma
aula prática de dança, onde o/a convidado/a ensinava o/a mediador/a e os/as demais
expectadores a sua modalidade.
As práticas dançantes realizadas por esse intermédio quebraram uma barreira na
pandemia, possibilitando aos/às alunos/as da graduação em Educação Física e outros/as
atores/as sociais, realizarem práticas que estavam impossibilitadas. Para Temóteo (2020, p.
81), impulsionados/as pelas consequências inerentes a esse contexto, professores/as “tiveram
que ressignificar suas práticas”, algo que não se deu facilmente, mas que foi o possível de se
realizar naquele momento. Em que pese as dificuldades, a interação foi satisfatória, pois, a
ausência de contato refletiu de maneira diferente em cada sujeito, algo que a interação entre
mediadores/as, convidados/as e comunidade buscou superar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluimos que as lives foram de suma importância, tanto para a comunidade
acadêmica como para a comunidade externa. A pandemia mesmo nos incapacitando de estar
presentes nos espaços destinados para este fim, nos trouxe uma nova ferramenta de trabalho
que aproxima e interage os mais diversos publicos. O grupo de pesquisa COR-DI-DANÇA
atualmente encerrou suas atividades, mas continua disseminando os aprendizados que teve ao
longo do momento em que vivemos.
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LANÇANDO-ME AO MAR
O trabalho aqui apresentado faz alusão à pesquisa de mestrado que vem sendo
realizada, na qual traz a temática do corpo, da natureza e da ecologia corporal como nuances
estesiológicas, éticas e educativas nas práticas de esportes de natureza no município de São
Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, Brasil.
Dessa forma, a pesquisa envolve a experiência de explorar, conhecer e descrever um
delineamento, entre as atitudes éticas, estéticas e sensíveis da ecologia corporal sugeridas por
Andrieu e Nóbrega (2020), através de uma escuta sensível e fenomenológica dos discursos e
das experiências dos adeptos destes esportes, bem como nos saberes acerca do corpo e da
natureza propostos por Merleau-Ponty (2000, 2006).
Além de tornar tudo isso um filme documental, que passará por um processo de
validação por profissionais, tornando-se um instrumento documental que propícia a difusão e
crítica do conhecimento científico na área da educação física. Portanto, a pesquisa evoca
sensações e percepções que trazem à luz o despertar ecológico, isto é, a imersão do corpo e de
sua sensibilidade na natureza, como esforços em reaprender a ver o mundo, a natureza e a si
mesmos.
O presente trabalho conta com apoio financeiro da CAPES, conforme o processo nº 88887.495911/2,
edital nº01/2020, pleito de bolsas PPGEF-UFRN.
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VELEJANDO SOBRE AS NUANCES DA ECOLOGIA CORPORAL
O termo ecologia está ligado a muitas áreas e subáreas das ciências. De maneira geral,
a ecologia estuda as interações dos seres humanos com o meio ambiente e é por esse viés da
ecologia que pode se relacionar ao estudo do corpo. Ao lidar diretamente com o conceito de
Ecologia do corpo, temos que o termo se origina de pensamentos advindos do naturismo
filosófico, da ecologia profunda e das práticas holísticas, através do corpo e as experiências
em contato com a natureza (ANDRIEU; NÓBREGA, 2020).
Sendo a ecologia do corpo “uma prática corporal que envolve nossa responsabilidade
diária” (ANDRIEU; SIROST, 2014, p. 16). Uma das primeiras atitudes para uma
ecologização do corpo, parte do contato com os elementos da natureza, parte para o encontro,
para a imersão, para o ‘se lançar ao mar...’. É no entendimento do imbricamento das noções
de corpo e natureza propostos por Merleau-Ponty (2000), isto é, na relação do corpo com o
mundo através do seu potencial estesiológico, que se tem inúmeras experiências, inúmeras
estesias, que se sente e é sentido, que se é e estar na natureza, que se torna um só:
E eu gosto disso, o kite eu acho massa, porque é um dos poucos esportes, aí,
que você tem a junção de duas forças da natureza, dois elementos naturais
que um é o vento e o outro é agua, né? E você está no meio dessa conexão
toda, então é o céu e você fazendo conexão com a terra, com a água, é um
contato muito direto [...]. (SUJEITO A, entrevista, 2018)

Por fim, é do imergir, que podemos despertar para essas sensações. É, então, através
da experiência vivida, do contato com a natureza, com os outros corpos, com a prática
corporal que se abrem horizontes simbólicos, estéticos e ontológicos que são capazes de
modificar o corpo e o faz perceber como ponte, como elo, como natureza (NÓBREGA,
2018). Essa compreensão aproxima-se da ecologia corporal, como propõe Andrieu (2014),
no sentido da experimentação do sujeito no corpo do mundo e no corpo do outro.
DESFECHOS
Por fim, com as reflexões emergidas deste estudo, no exercício de ver as paisagens de
Gostoso e dos corpos durante as práticas dos esportes de natureza, têm-se a busca de sentidos
que revelam um corpo sensível e ecológico, transformando as práticas dos indivíduos, de si
mesmo, que transformamos a ecologia do mundo (ANDRIEU; NÓBREGA, 2020),
compreendendo as estesias e percepções que surgem nos sujeitos, realçando os valores

sensíveis e ecológicos, que os mobilizam a entrar na água, conscientizar o contato com a
natureza ao seu redor e, por fim, ecologizar-se.
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INTRODUÇÃO
A

fibromialgia

(FM)

é

uma

síndrome

reumática

caracterizada

por

dor

musculoesquelética crônica, difusa e por inúmeros sintomas associados, que atinge muitas
mulheres (ABLE, ROBINSON, KROENKE, 2016, p.11).
Diante da crise ética e epistemológica presente na relação saúde-sociedade, estudos
ressaltam a importância das práticas corporais (PC) para pessoas com FM. Nas PC, o
movimento humano é compreendido nas relações de cuidado em saúde, onde os vínculos
sociais construídos atuam no enfretamento da FM (MATTOS, 2015, p. 182; OLIVEIRA et
al., 2017, p.1310).
A teoria da dádiva, constituída pelas ações de dar, receber e retribuir bens, promove
solidariedade e coesão social, incluindo reconhecimento e hospitalidade nos processos de
adoecimento que carecem de legitimidade (CAILLÉ, 2014, p.57; MAUSS, 2017, p.194).
Dessa forma, estabeleceu-se a questão central do estudo: As PC são um sistema de troca de
dádivas que estabelece reconhecimento e legitimidade ao processo saúde-doença da FM?
O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPERJ para sua realização. Número do
processo da FAPERJ: E-26/202.219/2018 – Bolsa. Número de matrícula: 2018.03555.4.
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OBJETIVO
Compreender as PC como um sistema de troca de dádivas que estabelece
reconhecimento e legitimidade ao processo saúde-doença da FM.
METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de entrevista e observação em campo com
pacientes diagnosticadas com FM e questionário semiestruturado (google forms) com
professores de Educação Física que participaram do Projeto “Tratamento Interdisciplinar para
Pacientes com Fibromialgia (TIF)”. A amostra foi composta por 8 pacientes que ingressaram
nas atividades do TIF em 2019 e 3 professores de Educação Física (EF) envolvidos com o
Projeto. As práticas corporais envolveram duas sessões semanais de uma hora cada, com
exercício aeróbicos, contra resistidos e de flexibilidade, a partir de uma perspectiva lúdica e
socializadora. A metodologia de análise dos dados escolhida foi a Análise do Conteúdo
(BARDIN, 2011). (CAAE): 69685917.8.0000.5259/ 25727419.0.0000.5259.
DISCUSSÃO DOS DADOS
De acordo com os discursos analisados, o cuidado em saúde produzido nas PC é uma
dádiva simbólica que transita nas ações de dar, receber e retribuir. A constituição da dádiva
ocorreu mediante um deslocamento dos professores de EF em direção às demandas e
necessidades das pacientes, proporcionando legitimidade e reconhecimento ao quadro álgico e
sintomático da FM. As pacientes retribuíram os dons de cuidado participando ativamente das
PC e na divulgação do Projeto com outras pessoas com FM, dando continuidade ao ciclo da
dádiva.
O cuidado enquanto dádiva manifestou-se nas ações simbólicas desenvolvidas pelo
encontro entre professores de EF e pacientes com FM nas danças, circuitos, caminhadas e
alongamentos. A metáfora do cuidado enquanto dádiva (MARTINS, 2011, p.40) construiu
novas estratégias corporais e coletivas no enfrentamento cotidiano da FM, com autonomia,
empoderamento e protagonismo. Novos usos sociais do corpo nas situações recreativas,
laborais e domiciliares foram contatados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As PC foram construídas no encontro entre as pacientes e os professores de EF, a
partir do ciclo da tripla obrigação de dar, receber e retribuir dádivas de cuidado em saúde. A
doação do cuidado em saúde, nos moldes metafóricos, proporcionou legitimidade,
reconhecimento, protagonismo e autonomia às pacientes no processo saúde-doença.
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INTRODUÇÃO
A cultura afro-brasileira resulta da influência dos africanos na sociedade brasileira.
Nesse cenário, várias manifestações dançantes, foram preservadas e ressignificadas,
apresentando marcas da cultura de um povo, que mesmo diante de inúmeras repressões
sofridas não cessaram de escrever páginas culturais e simbólicas, reveladas e expressas em
seus corpos.
Dentre as manifestações da cultura afro-brasileira, lançamos o nosso olhar para o
maracatu, “manifestação que se revela nas ruas e ladeiras em forma de cortejo” (Freire e
Medeiros, 2018, p.160), mais especificamente, a Nação Zambêracatu, primeira nação de
maracatu do Rio Grande do Norte.
Objetivou-se refletir sobre os horizontes culturais e simbólicos da cultura afrobrasileira construídos na Nação, além de apresentar perspectivas para ampliar o olhar sobre as
manifestações culturais no âmbito da Educação Física.
METODOLOGIA
Como referência metodológica apresentamos a fenomenologia de Merleau-Ponty e,
como técnica de pesquisa, a rede de significados, utilizando como fontes: a aproximação com
a Nação e o estudo da temática por meio de textos, fotografias, vídeos e cortejos.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
O maracatu é conhecido pela sua dança e ritmo contagiante ao som do baque, sendo
um importante instrumento de resistência, luta e preservação das práticas culturais afrobrasileiras, estando fortemente ligada às religiões de matriz africana, em especial, o
Candomblé2 (OLIVEIRA; NETO, 2018).
Existem dois tipos de maracatu, o Maracatu de baque virado e o Maracatu de baque
solto. No entanto, segundo Tsezanas (2010, p.7), “ainda que todas as nações de maracatu
tenham ritmo, dança e certas estruturas e referências comuns, cada uma tem nuances
especificas”. Logo, cada grupo de maracatu expressa suas singularidades e diversidades
culturais no momento do cortejo.
Nesse artigo, damos enfoque a Nação Zambêracatu, fundada em outubro de 2012 em
Natal/RN e derivada da manifestação potiguar Coco de Zambê, sendo um grupo de ligação
religiosa com o Candomblé Ketu e carregando em sua musicalidade uma grande referência do
Maracatu de baque virado. Essa nação é um patrimônio vivo e um sinônimo de resistência
negra no Estado, exaltando em seus cortejos o negro potiguar e sua religiosidade, fortalecendo
a construção e afirmação de sua identidade (OLIVEIRA; NETO, 2018).
A Nação Zambêracatu constrói a cada dia um ambiente que valorize o protagonismo
negro e toda a sua representatividade, mostrando para a sociedade a importância da
valorização de seu povo. Inclusive, muitos participantes da Nação se sentiram estimulados a
adentrar no grupo justamente pelo sentimento de resistência a negritude, assim como, pelo
desejo de desenvolver uma atividade cultural que os levasse a se aproximar de suas raízes,
para assim enraizar sua cultura na sociedade, uma vez que é preciso manter as narrativas de
africanidade dos maracatus constantes.
Ademais, os participantes também destacam o amor e admiração pelo maracatu,
responsável por ajudar na conexão dos participantes com a força e musicalidade de seu
povo, fazendo assim como que a Nação seja um grupo musical e cultural repleto de
expressões artísticas, culturais e religiosas.

Religião afro-brasileira na qual há crença em um Ser Supremo e culto dirigido a forças da natureza
personificadas na forma de ancestrais.
2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, foi possível refletir sobre os horizontes culturais e simbólicos da cultura
afro-brasileira construídos na Nação Zambêracatu, a partir do olhar sobre a manifestação
cultural e as experiências dos participantes.
Também destacamos a importância da Educação Física em estar atenta a esses saberes
e promover vivências significativas aos alunos, contextualizando o maracatu, conhecendo os
grupos existentes na cidade e analisando os sentidos culturais construídos, para assim
promover aos alunos uma valorização da arte do povo, além de dar voz aos integrantes do
grupo, percebendo sua importância.
Ademais, é importante o estudo desse tema nas escolas, como proposto na BNCC,
para ressaltar a importância das danças populares e aprender sobre as tradições e cultura de
sua própria localidade/região.
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O CORPO COMO “CAPITAL” CATALISADOR1
Luíza Gonçalves Carneiro Maioli,
Faculdade de Educação Física da Universidade de Campinas (FEF-UNICAMP)
Marco Antonio Coelho Bortoleto,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Carreira profissional; esporte; circo.
INTRODUÇÃO
O circo moderno e o processo de profissionalização dos artistas circenses consolidou o
corpo como um capital de suma importância, base para a formação e performatividade nessa
arte secular (MALLET; BORTOLETO, 2015; RAMIREZ, 2005). Considerando a imensa
variedade de práticas circenses, observamos que, a maioria delas, funda sua lógica na
performance corporal. Desse modo, o corpo pode ser entendido como um “capital” para a
constituição da carreira profissional circense (BOLOGNESI, 2001; BORTOLETO;
MIRANDA, 2018).
Por outro lado, o esporte moderno também vem supervalorizando o corpo e suas
múltiplas possibilidades performáticas (MARCHI JÚNIOR, 2011). De fato, o esporte
“dramatiza certos limites humanos, dentre os quais o biológico”, o do corpo (DAMO, 2007,
p.95). Sendo assim, os desportistas buscam outros meios de continuar explorando seus corpos
em função das demandas específicas de cada prática desportiva. Desse modo, vemos também
no esporte a cristalização do “capital corporal” (JANOWSKI & MEDEIROS, 2018;
DICKOW, 2020).

O trabalho conta com apoio financeiro do CNPq para sua realização, com bolsa vigente pelo período
de 1 ano. Edital n° 01/2020 e n° do processo 134366/2020-4
1

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a transição da carreira
desportiva à carreira artística circense realizada por ex-atletas brasileiros adultos.
METODOLOGIA
A pesquisa pode ser caracterizada como um estudo qualitativo (Denzin & Lincoln,
2005), ancorando-se na teoria sociológica de Pierre Bourdieu (1983) e, mais especificamente,
no conceito de “capital corporal” (Janowski & Medeiros, 2018; Dickow, 2020). Foi realizada
uma pesquisa de campo tendo como instrumento um questionário semiestruturado online,
aplicado via plataforma Google Forms, elaborado em conjunto com o grupo de Pesquisa em
Circo (CIRCUS) da FEF-UNICAMP. Foram convidados a participar ex-atletas brasileiros(as)
maiores de 18 anos. O estudo foi amplamente divulgado por meio das redes sociais e,
posteriormente, de maneira aberta em distintos veículos, incluindo grupos e perfis de Circo.
Os dados obtidos foram analisados de forma quali-quanti (MINAYO, 2010).
DISCUSSÃO
A análise estatística possibilitou conhecer o perfil dos 33 participantes da pesquisa.
Destacamos, por exemplo, que mais da metade competiu a nível internacional (57,5%) na
modalidade de ginástica artística (72,7%) e nasceu no estado de São Paulo (63,6%).
A análise qualitativa, por sua vez, indicou que a experiência da carreira esportiva
auxiliou significativamente no processo de transição, ressaltando que o perfil psicológico,
comportamental, sociocultural, incluindo a familiaridade com uma rigorosa rotina de
treinamento contribui para um rápido processo de adaptação. Os depoimentos reforçam que o
corpo, tanto considerando as qualidades físicas como técnicas, contribui expressivamente para
a transição, otimizando o processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hipótese inicial do presente estudo, de que o corpo atua como um capital
favorecendo a transição de um campo a outro, foi corroborada. Assim, as valências físicas dos
atletas condicionadas ao longo de anos de treinamento esportivo, bem como a disciplina para

treinamento e para responder aos constantes desafios, no esporte ou na arte, sinalizam o
capital corporal como catalisador dessa transição profissional.
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RESUMO
Objetivamos compreender os sentidos e significados da caminhada na Comunidade
Quilombola do Cumbe. O texto de orientação etnográfica foi referenciado pela sociologia do
cotidiano. Utilizamos a observação participante e as conversas informais. Os sentidos e
significados da caminhada aludem aos cuidados com a saúde sob a influência das ciências
biomédicas. Estes se hibridizem com as tradições culturais do grupo social ao construírem
novas formas de sociabilidades.
PALAVRAS-CHAVE: corporeidade; caminhada; comunidades tradicionais.
INTRODUÇÃO
Nas visitas à Comunidade Quilombola do Cumbe (Aracati-Ceará-Brasil) quando nos
dirigíamos à sede da associação comunitária ou ao transitávamos pela rua, não raro nos
deparávamos com mulheres vestidas de roupas de ginástica praticando caminhada. Ocorrência
que nos causou certa curiosidade inicial, porquanto esta prática nos remetia às culturas
urbanas. A curiosidade científica nos levou ao encontro de um grupo de mulheres que
caminhava no pátio da igreja da comunidade em um final de tarde, como narramos a seguir.
Ao deixarmos a casa do Sr. J.C., observamos quatro mulheres que
caminhavam em um trajeto cíclico no pátio da igreja. Neste momento, já era
possível vermos o pôr-do-sol. Elas estavam vestidas com roupas de
ginástica, usavam tênis e meia. A Sra. E.J. nos explicou que a caminhada é
uma prática costumeira na comunidade nos períodos da manhã e tarde
(Notas de campo, 11/01/2017).
Recebemos aporte financeiro para a realização do trabalho junto: à Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bolsas de Doutorado Fora do Estado - Edital 07/2015,
processos DFE-0104-00019.01.00/16, DFE-0104-00019.01.00/17, DFE-0104-00019.01.00/18; e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital N°. 19 de Doutorado
Sanduíche no Exterior /2016, processo: PDSE 88881.133848/2016-01.
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Havíamos nos deparado com uma prática corporal que a princípio considerávamos
deslocada daquele habitus comunitário. Isso nos provocou à investigação
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a fim de

compreendermos os sentidos e significados da caminhada para um grupo de mulheres da
comunidade em questão. Este grupo social tem na pesca artesanal o habitus primordial de sua
sobrevivência coletiva e que possui centralidade na vida comunitária (OLIVEIRA., 2018).
Cabe destacarmos ainda, que o grupo conforma uma comunidade remanescente de quilombo.
O texto contempla a caracterização da pesquisa, a construção argumentativa sobre a relação
corporeidade habitus comunitário e a interpretação da caminhada a partir dos seus sentidos e
significados expressos no contexto sociocultural.
METODOLOGIA
Investigamos um grupo de mulheres praticantes de caminhada, imerso em um grupo
social mais amplo que produz e ressignifica a sua identidade negra-quilombola a partir dos
modos de vida e organização comunitária. Tais determinantes balizaram a escolha do texto de
orientação etnográfica para desenvolver uma descrição das situações de interação envolvendo
essas mulheres. Já a sociologia da vida cotidiana nos instigou a atentar para os sentidos e
significados das experiências de vida e do fazer cotidianos (PAIS, 2013), construídos a partir
da caminhada. Por meio da observação participante3 apreendemos as situações de interações atos, silêncios ou falas e comportamentos do grupo (GRANJA, 2017). Nas conversas
informais4 o grupo cedeu espaços para perguntas inesperadas, com isso conseguimos capturar
seus modos de sentir e pensar com mais leveza (FERREIRA, 2014). O grupo era composto
por seis mulheres5, com idades entre 35 e 65 anos, moradoras da comunidade. Buscamos dar
voz a elas por meio das suas experiências de vida na relação com a prática da caminhada.
CORPOREIDADE E HABITUS COMUNITÁRIO
A sociologia do corpo nos ensejou a notar que na construção da corporeidade três
aspectos são basilares: a relação com o outro, os pertencimentos culturais e sociais na
elaboração da relação com o corpo e a possibilidade de adaptabilidade do ser humano a outra
Teve autodeclaração e certificação emitida pela Fundação Cultural Palmares em dezembro de 2014.
Foram produzidas notas de campo utilizadas ao longo do texto.
4
Foram gravadas com a autorização das nossas interlocutoras.
5
No texto identificamos uma das nossas interlocutoras como M.C.
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sociedade. Reforçamos que a corporeidade não se resume a “uma fatalidade que o ator social
deve assumir e cujas manifestações acontecem sem que ele nada possa fazer”. Por sua vez, o
corpo é conformado pela educa�
�
o recebida e pelas identifica�
�es que levam o ator social a
absorver os comportamentos de seu grupo social. Embora a aprendizagem das modalidades
corporais aconteça durante toda a vida segundo as modificações socioculturais impostas ao
estilo de vida (LE BRETON, 2007, p. 65).
As práticas corporais são manifestações culturais (SILVA et al., 2009) explícitas nos
movimentos corporais que exteriorizam uma educação específica do corpo (GRANDO,
2006). Elas são ressignificadas e reinventadas pelo habitus do grupo social a partir das
percepções, apropriações e novas experimentações (BOURDIEU, 1992). São mecanismos de
resistência cultural (CHAUÍ, 1996) e de mudança cultural, posto que ao observarmos a
inserção da caminhada como uma prática representativa da modernidade no meio rural.
Notamos a caminhada envolve um conjunto de movimentos expressivos, de modo que
o grupo social, a partir de novos códigos culturais, passou a adotar uma conduta ritualizada,
interpretadas como um ritual de interação (GOFFMAN, 2011). Ela retrata um modo de
reivindicação do direito à saúde em um cenário de ausência do Estado. Os direitos s�
o
pr�
ticas, discursos e valores que afetam o modo como as desigualdades e diferen�
as s�
o
exibidas na cena p�blica, eles não se relacionam apenas �
s garantias formais inscritas nas leis
e instituições, embora a ordem legal o aparato institucional atuarem com asseguradores da
cidadania (TELLES, 1999).
CAMINHADA: EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA
Ao chegar ao pátio da igreja, nos deparamos novamente com as mulheres
caminhando em dupla ou trio, conforme a sua faixa etária de idade. Elas
pareciam formar um grupo das senhoras com menos de 50 anos e outro das
senhoras com 50 anos ou mais. Naquele momento, optamos por acompanhar
duas senhoras que caminhavam com menor intensidade. (Notas de campo,
16/10/2017).

Chamamos à atenção para uma corporeidade que não se sujeita à fatalidade, posto
que as mulheres são protagonistas na construção sociocultural dos seus corpos (LE BRETON,
2007), também estão atentas à dinâmica da vida comunitária e ao estilo de vida moderno.
Perante o raciocínio, os corpos inicialmente educados para a mariscagem, a agricultura, o

artesanato e as práticas domésticas tiveram acesso a aprendizagem de novas práticas
corporais. A caminhada traduz uma educação de corpo que transpõe os modos de vida
tradicionais (LE BRETON, 2007; GRANDO, 2006). Na comunidade a caminhada foi
apropriada e ressignifica, passando a compor o habitus comunitário (BOURDIEU, 1992), ao
consideramos a apreensão de percepções e novas experimentações do grupo social. Vejamos o
diálogo a seguir.
Depois de algum tempo, estávamos nós e uma das senhoras conversando
sobre o que a levou a prática da caminhada. Ela nos contou que tinha 55
anos de idade e era uma marisqueira aposentada, que foi diagnosticada com
hipertensão e diabetes, além de apresentar mobilidade reduzida. Em razão do
quadro de doenças, o médico a orientou praticar caminhada todos os dias
(Notas de campo, 16/10/2017).

A caminhada enquanto prática corporal (SILVA et al., 2009) alude aos cuidados com
a saúde: prevenção e cura de doenças. Determinante que reverbera no direito à saúde
(BRASIL,1998).
Nossa interlocutora disse ainda que, além das recomendações médicas, o
estímulo das amigas foi essencial para começar a fazer caminhadas (Diário
de campo, 16/10/2017).
Aquela mulher alta esteve tão doente. Se ela não começasse a caminhar,
tinha ficado paralítica. O médico disse a ela para fazer. Nós caminhamos
mais devagar por causa dela. Todos os dias, eu passo e a levo. Se ela não
tivesse ido caminhar, hoje ela estava paralítica. Estaria o tempo todo dentro
de casa. E antes ela só andava ruim, adoecida (M.C., 16/10/2017).

Sugerimos que o grupo reclama pelo direito à saúde que encontra suporte nas leis e
instituições (TELLES, 1999), curiosamente em um cenário de ausência do Estado. Ou seja, o
grupo resiste à invisibilidade social que nega a cidadania.
A caminhada estava chegando ao fim, interrogamos o grupo composto por
seis mulheres sobre a possibilidade de nos reunirmos para uma conversa
informal. Elas disseram que não teriam muito tempo para conversar, pois
precisavam retornar para casa com brevidade. Por fim responderam o nosso
questionamos quanto ao perfil das mulheres. Disseram que elas têm idade
entre 35 e 65 anos e praticam caminhada por orientação médica. Contaram
que caminham diariamente entre 30 e 60 minutos. Também que há mulheres
que caminham nas dunas (Notas de campo, 16/10/17).
Faz cinco anos que eu prático. Comecei após passar por uma cirurgia em
2012. Depois eu retornei ao médico, porque eu estava me sentindo muito
doente e ele me disse que era para eu caminhar. Comecei a caminhar após 5

meses da cirurgia. O médico me recomendou caminhar todos os dias. E
quando eu passava pelas casas, levava as outras. Elas começaram a
caminhada na igreja por minha causa. Eu as chamava para irem comigo.
Dizia: vamos fazer caminhada! E até as minhas irmãs que não iam no início,
começaram. Minhas amigas também. Tem dia que se eu não for, não vai
ninguém (M.C., 16/10/2017).

Mais uma vez a caminhada é vinculada aos cuidados com a saúde. Igualmente, diz
respeito à produção de sociabilidades. A ressignificação do pátio da igreja como espaço social
de produção do ritual contemporâneo (GOFFMAN, 2011) da caminhada e, pararelamente, a
ressignificação das dunas como propósito similar por outro grupo, poderá representar um
modo de resistência cultural (CHAUÍ, 1996), a julgar pelo histórico da comunidade no que
toca à luta permanente pelo uso e ocupação do território do Cumbe (OLIVEIRA, 2018).
Inclusive, fazemos menção a uma tradição reinventada (Hobsbawn, 1998), que acontece com
a incorporação de uma nova prática corporal ao habitus comunitário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sentidos e significados da caminhada para o grupo de mulheres aludem aos
cuidados com a saúde e à produção de sociabilidades em um cenário de ausência do Estado,
invisilidade social e negação da cidadania. Contudo, caminhada poderá transpor o propósito
utilitarista biomédico e se constituir em um viver pelo corpo e para se unir a ele (LUDORF,
2021), uma resistência às práticas do cotidiano e um entregar-se ao caminho. O grupo
apropriou de novas linguagens corporais que passaram a compor o habitus comunitário.

THE WALK AMONG WOMEN IN THE QUILOMBOLA COMMUNITY
OF CUMBE (CEARÁ-BRAZIL)
ABSTRACT
The work aimed to understand the senses and meanings of the walk in the Cumbe Quilombola
Community. The text with an ethnographic orientation was referenced by the sociology of
everyday life. We use participant observation and informal conversations. The senses and
meanings of the walk allude to health care under the influence of biomedical sciences. These
hybridize with the cultural traditions of the social group to build new forms of sociability.
KEYWORDS: corporeality; walking; traditional communities.

EL PASEO ENTRE MUJERES EN LA COMUNIDAD QUILOMBOLA
DE CUMBE (CEARÁ-BRASIL)
RESUMEN
Nuestro objetivo es entender los sentidos y significados de la caminata en la Comunidad
Cumbe Quilombola. El texto con orientación etnográfica fue referenciado por la sociología
de la vida cotidiana. Usamos observación participante y conversaciones informales. Los
sentidos y significados de la caminata aluden al cuidado de la salud bajo la influencia de las
ciencias biomédicas. Estos se hibridan con las tradiciones culturales del grupo social para
construir nuevas formas de sociabilidad.
PALABRAS CLAVES: corporeidad; para caminar; comunidades tradicionales.
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A CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA DE GOIÂNIA E SUAS RELAÇÕES
COM O TRABALHO1
Aryanna Barbosa de Carvalho,
Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
O objetivo desse escrito é discutir a construção da capoeira contemporânea da cidade de
Goiânia e suas relações com o trabalho. A pesquisa apresentou aspectos históricos das
diferentes formas de capoeira. Para averiguar sobre a capoeira em Goiânia foram
entrevistados alguns capoeiras que residem e dão aula de capoeira na referida cidade.
Concluímos que existe relação entre o modelo de capoeira pesquisado e as relações de
trabalho na sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: capoeira contemporânea; trabalho; cultura corporal.
INTRODUÇÃO
O estudo que aqui apresentamos é parte de uma pesquisa de mestrado cujo objeto de
pesquisa é a capoeira contemporânea da cidade de Goiânia. Foram ouvidos 10 (dez) mestres
(as), contramestres (as) e professores (as) de capoeira radicados na cidade, com objetivo de
compreender como se estrutura a “capoeira contemporânea goianiense”, enquanto um
componente da cultura corporal (SOARES et al., 1992). Para isso utilizamos o método de
pesquisa snow ball (VINUTO, 2014), que consiste na indicação de possíveis participantes
pelos próprios entrevistados, os quais, indicam outros possíveis participantes. As entrevistas
foram gravadas e a pesquisa foi interrompida pelo tempo de coleta. Posteriormente, estas
informações foram submetidas à análise do conteúdo.
AS FORMAS DE CAPOEIRA: MALTAS, CAPOEIRA REGIONAL, CAPOEIRA
ANGOLA E CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA
A respeito das discussões que permeiam a origem e o desenvolvimento da capoeira,
Soares (1998), Pires (2001), Falcão (2004) e Silva (2008) destacam que as condições sociais
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específicas da sociedade brasileira são indissociáveis da construção dessa cultura corporal e
desta luta de modo específico.
A história da capoeira tem como um de seus grandes marcos a formação das maltas no
Rio de Janeiro, grupos organizados de capoeira, que após o ano de 1850 se dividem em dois
grandes blocos, os Nagoas e os Guaiamus (CAPOEIRA, 2015). Esses grupos reproduziram
em seu interior relações de poder semelhantes às da sociedade a qual pertenceram, e apesar de
manterem vínculos com políticos, representantes da classe dominante, sofreram muita
repressão.
Com o advento da República (1889), a criminalização da capoeira foi ainda mais dura,
e ela foi formalmente criminalizada e incluída no Código Penal do Brasil, de outubro de 1890
(BRASIL, 1890). Apesar de “os capoeiras” serem considerados “vadios” e “malandros”, a
capoeira de rua era uma cultura de trabalhadores (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998; SOARES,
1998). Anos depois, na década de 1920, crescia, no Rio de Janeiro um movimento em prol da
descriminalização e esportivização da capoeira. Um dos grandes representantes desse
movimento foi o capoeira e boxeador, Anníbal Burlamaqui (PIRES, 2001; CAPOEIRA, 2015;
HÖFLING, 2020).
Mais tarde, em 1930, com surgimento da Capoeira Regional, criada por Mestre Bimba
(1899 - 1974), se estabeleceu um outro ciclo para a capoeira, reiterando o movimento em prol
da esportivização. Nesse período também se estabelece a reafirmação daqueles que não
seguiram o caminho de Mestre Bimba e permaneceram praticando a capoeira tradicional.
Outros passaram a seguir os ensinamentos de Mestre Pastinha (1889 – 1981), que
denominou “sua” capoeira como Capoeira Angola (PIRES, 2001; CAPOEIRA, 2015). Para
cada um desses mestres o significado e compreensão de esporte era bem diferente (VIEIRA;
ASSUNÇÃO, 1998; FALCÃO, 2004; CAPOEIRA, 2015).
Na década de 60, a capoeira teve um novo momento na cidade do Rio de Janeiro, com
a formação dos grandes grupos de capoeira, como o Grupo Senzala, influenciados por
capoeiras da Bahia. Fenômeno parecido aconteceu na cidade de São Paulo, também
impulsionado por capoeiras baianos, como o ainda jovem Mestre Suassuna, maior divulgador
da capoeira paulista (CAPOEIRA, 2015). A estruturação da capoeira de Goiás, especialmente
em Goiânia, aconteceu de forma similar a essas regiões anteriormente citadas, ou seja, com a

influência da capoeira baiana. A capoeira goianiense teve como precursores Mestre Sabú e
Mestre Osvaldo.
A CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA GOIANIENSE E SUAS RELAÇÕES COM O
TRABALHO
A trajetória da capoeira em Goiânia data desde os anos de 1960, o que coincide com a
expansão da capoeira pelo Brasil (CAPOEIRA, 2015). Dois protagonistas são apontados
como fundamentais para o desenvolvimento e divulgação da capoeira em Goiás e em sua
capital, Goiânia: Mestre Sabú (1940-2017), o pioneiro da capoeira em Goiás (BRITO, 2009;
TUCUNDUVA, 2015) e o Mestre Osvaldo de Souza (1937-2009), que teria começado a
ministrar aulas de capoeira nessa região em 1962. Esses dois mestres foram influenciados e
formados na capoeira por meio de mestres da Bahia, assim como aconteceu na formação da
capoeira do Rio de Janeiro e de São Paulo, do mesmo período.
Mestre Sabú e Mestre Osvaldo tiveram condições materiais de vida e experiências de
trabalho distintas, o que refletiu no modo como desenvolveram suas capoeiras. Destacamos
que, o ser humano, por meio do trabalho, com a sua capacidade de transformar a natureza ao
seu redor, produz a si e a sua própria história, bem como estabelece relações com os demais
seres humanos (MARX, 2017). Entretanto, o trabalho na sociedade capitalista é
predominantemente trabalho alienado, assalariado e precarizado (ANTUNES, 2018). Nesse
sentido, a capoeira contemporânea é construída a partir do modo de vida determinado pela
forma como os seres humanos produzem sua existência. Por isso, para entendermos melhor
sobre a capoeira contemporânea goianiense, abordamos junto aos nossos 10 (dez)
entrevistados, o entendimento deles sobre a constituição dessa capoeira; as relações que eles
conseguiam estabelecer entre capoeira e trabalho e por fim um diagnóstico da capoeira em
Goiânia na atualidade.
APRESENTANDO O JOGO DA CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA GOIANIENSE
Ao analisar as entrevistas, é importante identificar a adequação do termo “capoeira
contemporânea”. Sobre o tema específico da capoeira contemporânea, o Mestre 2, diz que o
“[...] termo não é apropriado, mas é o que se tem para classificar aquilo que foi uma
evolução da capoeira” (07/11/2020). Ele complementa: “A capoeira assumiu várias

características com o tempo. A capoeira no Rio de Janeiro era diferente da capoeira na
Bahia, a capoeira do berimbau ela aparece na Bahia e não no Rio de Janeiro [...]”
(07/11/2020). Analisando esta fala podemos adotar dois pontos principais: a) que existe uma
capoeira contemporânea, com características próprias; b) o nome não é apropriado por não
conseguir marcar esse fenômeno.
Para a Contramestra 1, a capoeira contemporânea seria “[...] uma transformação e é
essa transformação que o pessoal fala que é uma capoeira contemporânea (27/11/2020). Já
para o Mestre 1:
[...] contemporâneo é uma questão que para estilo eu olho muito para o
Grupo Senzala de quando eles começaram, um grupo que queria estudar
umas técnicas, um grupo que queria preparar o seu físico melhor pra jogar
capoeira e eles tentaram estudar um pouco a ginga, incrementaram algumas
esquivas e eles começaram a fazer um estilo que no começo era chamado
Senzala, então como estilo eu marco muito essa fase do Senzala pra cá, que
foi no final dos anos 60 (23/11/2020).

Esse último mestre considera que a capoeira contemporânea pode ser caracterizada
como um estilo, demarcada a partir de seu surgimento, mas, também, diz que o termo
contemporâneo coincide com aquilo que está sendo feito em nosso tempo.
Sobre o modo de ser da capoeira contemporânea e a relação do seu desenvolvimento
com questões relacionadas ao modo de trabalho desenvolvidas na atualidade, a Professora 1
diz:
[...] a gente não tem uma regulamentação do trabalho. A capoeira hoje
adentra aos espaços por outras vias. Por exemplo a capoeira, ela reproduz
vários processos de exclusão porque os mestres, mestras, professores e
professoras que não passaram pela educação formal, continuam muito deles
e delas fora do trabalho formal (02/12/2020).

O entendimento que a Professora 1 nos mostra a respeito de trabalho pode ser
categorizado como emprego, e nesse aspecto ela atribui à capoeira, enquanto profissão, uma
forma de trabalho precarizada e excludente. O Mestre 4 acredita que a capoeira é um trabalho,
porque segundo ele “[...] na capoeira se você for ensinar a alguém, você tá trabalhando,
então eu considero dessa maneira” (20/02/2021). Nesse debate o Mestre 3, ao falar da
relação capoeira-trabalho, diz que a capoeira como trabalho é uma questão de sobrevivência
“[...] eu tive minha carteira de trabalho assinada como professor de capoeira no Colégio

Anhanguera em 2001 [...]. Quanto mais conhecimento, estudar, aperfeiçoar vai ser melhor
pra você, isso é um modelo de sobrevivência [...]” (16/08/2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das entrevistas conseguimos obter informações que nos ajudam a
compreender que, no atual contexto da capoeira contemporânea goianiense, ela aparece como
aquela moldada a partir da necessidade de evolução e que esse desenvolvimento lhe confere
um novo modo de ser, carregando elementos tradicionais das capoeiras do início do século
XX, mas se permitindo novas formas de organização. Nesse sentido, as mudanças ocorridas
no âmbito das relações de produção, cada dia mais socializadas e dividas e a necessidade de
expansão da produção, insere na capoeira características dessa modernização, como por
exemplo: a necessidade de maior qualificação, a padronização das vestimentas, a
hierarquização das relações, a espetacularização, a competitividade, as regras e de forma geral
a caracterização de um fenômeno esportivo nos moldes da sociedade do capital.

CONTEMPORARY CAPOEIRA DE GOIÂNIA AND ITS
RELATIONSHIPS WITH WORK O]
ABSTRACT
The aim of this text is to discuss the construction of contemporary capoeira in the city of
Goiânia and its relationship with work. The research presented historical aspects of the
different forms of capoeira. To find out about capoeira in Goiânia, some capoeiras who live
and teach it in that city were interviewed. We conclude that there is a relationship between
the researched model of capoeira and labor relations in today's society.
KEYWORDS: contemporary capoeira; work; body culture.

CAPOEIRA CONTEMPORÁNEA DE GOIÂNIA Y SUS RELACIONES
CON EL TRABAJO
RESUMEN
El objetivo de este escrito es discutir la construcción de la capoeira contemporánea en la
ciudad de Goiânia y su relación con el trabajo. La investigación presentó aspectos históricos
de las diferentes formas de capoeira. Para conocer la capoeira en Goiânia, se entrevistó a
algunas capoeiras que viven y enseñan capoeira en esa ciudad. Concluimos que existe una
relación entre el modelo investigado de capoeira y las relaciones laborales en la sociedad
actual.
PALABRAS CLAVES: capoeira contemporánea; trabajo; cultura corporal.
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A CORPORALIDADE EXPERIENCIADA NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORAS: SENSIBILIZAÇÕES À FLOR DA
PELE1
Fernanda Rossi,
UNESP – Bauru
Mônica Caldas Ehrenberg,
USP – FE
RESUMO
Analisam-se reverberações das experiências corporais na formação continuada de
professoras para a ressignificação de si, mediante pesquisa qualitativa com 45 professoras
de Educação Física, Pedagogia, Arte e Educação Especial, em município paulista.
Evidenciou-se que as experiências corporais de yoga contribuem para diluição das fronteiras
entre dimensões do ser humano, potencializando a expansão da compreensão de si e de sua
relação com o outro, reverberando na formação pessoal e profissional.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; corporalidade; ioga.
INTRODUÇÃO
Compreender o corpo como uma condição de nossa existência e reconhecer que antes
de qualquer coisa, a existência humana é corporal são as premissas que tecem a pesquisa aqui
apresentada. Pautamo-nos por pressupostos que ampliam a visão unicamente biológica de
corpo e que buscam romper com a noção psicológica que explica o movimento como
resultado de estímulos, buscando compreendê-lo como portador de significados culturais.
Desta forma, assumimos o gesto como forma de comunicação corporal, sendo que pela
gestualidade as pessoas socializam seus sentimentos, emoções e visões de mundo.
Refletir sobre o corpo é compreender essa pluralidade de sentidos que o envolve,
contemplando lógicas socioculturais que o atravessam, isto é, que a dimensão simbólica, por
exemplo, nas percepções sensoriais e nas expressões das emoções, corroboram a compreender
e ampliar a nossa relação com o mundo, sendo que é pela corporalidade que fazemos deste
mundo a extensão de nossa experiência (LE BRETON, 2012). De acordo com o autor, o ser
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humano é atravessado por sentimentos em suas ações, em suas relações com os outros, com
os objetos e com o seu meio.
A compreensão de corporalidade adota por nós, não se estabelece como um conceito
estático, mas sim como uma forma de compreender o corpo por inteiro, que se produz e se
manifesta na interseção entre o domínio da natureza e da cultura, do inato e do adquirido.
Concordando com Silva (2014, p. 16) nos pautamos pela noção de corporalidade:
[...] como a materialidade corpórea em sua forma dinâmica de expressão
humana, ao mesmo tempo, única, individual, ainda que, em alguma medida,
seja compartilhada por todos. Com essa compreensão observamos que é um
conceito que se encontra carregado de intencionalidade como toda ação
humana o é, em sua dimensão política. Tem, portanto, um conteúdo de
denúncia e de anúncio.

O corpo, nesta perspectiva, é compreendido como centro da relação do ser com o
mundo, o “processo de socialização da experiência corporal é uma constante da condição
social” do ser humano (LE BRETON, 2012, p. 8).
Ao assumirmos a educação como um fato social, assim como a corporalidade,
reconhecemos que a formação docente não pode abdicar desta condição de existência
corporal, cabendo considerar o ser corporal de quem ensina, pois, como ressalta Le Breton
(2019), o corpo produz conhecimento. Refletir sobre o corpo, a partir de tais pressupostos, no
contexto da formação docente, é compreender o ser professora em sua inteireza, num
constante processo de construção de um corpo (próprio e de seus alunos e alunas) em gestual
constante de transformação.
O bojo desta pesquisa se materializa na reflexão em torno da formação docente
contínua, especialmente de professoras em atuação das áreas de Educação Física, Pedagogia,
Arte e Educação Especial, de um Sistema Municipal de Educação do Estado de São Paulo.
Assim como Ehrenberg e Ayoub (2020), compreendemos ser esta mais uma importante etapa
na formação de professoras e que pode contribuir para o pensar e o atuar docente. “O ato de
aprender e de educar é contínuo, situando-se no decorrer de uma vida toda, daí a nossa defesa
da importância de uma formação continuada [...]” (EHRENBERG; AYOUB, 2020, p. 6).
No presente estudo, nosso objetivo foi analisar as reverberações das experiências
corporais na formação continuada de professoras para a ressignificação de si, pautando-nos
pela premissa de que tal formação não deve ser um molde para formatação de professoras,
mas uma oportunidade de serem provocadas a refletir e repensar a sua prática, sempre

considerando seu comprometimento político, seu engajamento coletivo e a complexidade das
relações atuais. Com a intenção de que as professoras sentissem em seus próprios corpos as
ações corporais vivenciadas, não tinham receitas ou fórmulas a serem reproduzidas. As
sensações eram ímpares, cada uma com a sua e as reverberações também seriam.
O PERCURSO VIVIDO
O estudo foi estabelecido a partir de pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida na
Faculdade de Educação da USP, e teve como objetivos oportunizar e analisar a potencialidade
das experiências corporais na formação continuada de professoras para as ressignificações da
corporalidade e de ações pedagógicas.
Visando processos articuladores entre o desenvolvimento pessoal e profissional na
docência, desenvolvemos, durante o período de 2015 a 2017, no Departamento de Educação
da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Bauru, o
programa de extensão universitária “Corporeidade e Yoga na Escola”, com apoio da PROEX
UNESP. Participaram da pesquisa 45 professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental das áreas de Educação Física, Pedagogia, Arte e Educação Especial, do
Sistema Municipal de Educação de Bauru-SP.
O programa contou com o desenvolvimento de três turmas de formação (organizadas
em dois ou três semestres/módulos, totalizando carga horária entre 80 e 120 horas). A
periodicidade dos encontros foi semanal, com duração de duas horas e meia.
O processo metodológico esteve pautado pela sistematização da pesquisa-ação,
envolvendo o grupo de professoras em uma construção coletiva, sob o paradigma da pesquisa
qualitativa (ANDRÉ, 1995).
O trabalho com grupo focal foi estabelecido como uma das formas de escuta do grupo
participante por permitir compreender os processos de construção da realidade vivida pelas
professoras (GATTI, 2005). Foram realizadas três sessões com a participação de 15
professoras em cada, com duração de cerca de uma hora e meia e com registros feitos em
áudio. Por fim, complementando as reflexões estabelecidas no coletivo com os encontros do
grupo focal, questionários puderam enfatizar a particularidade da reflexão individual das
professoras, conforme as narrativas posteriores nos contam.

AS NARRATIVAS: RESSIGNIFICAÇÕES DO CORPO E O RECONHECIMENTO DE SI
A dicotomia entre corpo e mente que perpassa a nossa existência no pensamento
ocidental foi um dos pontos ressaltados no processo formativo. Na rotina cotidiana, nem
sempre a conexão da integralidade dos sujeitos é percebida e tal inquietação foi elencada por
algumas participantes. Essa separação foi percebida e identificada como algo que atravessa
todo o sistema educacional, conforme sinaliza a professora Cecília ao se referir às suas
experiências como participante do projeto: “A gente tem que trabalhar o ser humano porque
tudo está cada vez mais fragmentado”. Ou ainda na fala da professora Mari que ressalta “a
tentativa de unificar/conceber o sujeito como ser integral e não fragmentado, ora como
mente, ora físico, é de fato um desafio”. Desafio este que de acordo com Silva (1999)
precisamos superar a fim de romper a dualidade corpo - mente/razão/consciência.
Durante as experiências corporais vividas no programa com as professoras, buscamos
estabelecer a necessidade de compreensão que nós somos corpo e que temos a necessidade de
respeitar o nosso próprio corpo, afinal, não somos máquinas e temos limites. Tais premissas
foram reconhecidas e enaltecidas pelo relato da professora Francisca: “Aprendi a estar muito
mais atenta à minha postura, a ter cuidado e respeito com meu corpo”.
O yoga foi a prática corporal escolhida para o desenvolvimento do projeto por
envolver o ser humano em sua totalidade. Com o processo experiencial e reflexivo desta
prática, estabelecemos diálogos entre a formação docente e a corporalidade pela cultura
corporal, compondo manifestações que visavam experiências sensíveis e a reflexão crítica do
ser e sua expressão no mundo.
A percepção de si, bem como a expansão do reconhecimento de cada participante,
foram marcantes nas manifestações de algumas professoras: “Agora, observo mais o meu
corpo” (Professora Bianca); “Passei a ter um novo olhar com relação ao meu próprio corpo”
(Professora Laura). Exatamente como propõe Larrosa Bondía (2002) foi possível perceber
durante os encontros de formação e, principalmente, nas sessões do grupo focal, que as
experiências corporais modificam, tocam, geram sentidos para a vida e a profissão das
professoras, o que constituiu nossa inquietação. Cuidar de si, atentar-se e perceber-se,
possibilitam mudanças individuais que, posteriormente, acreditamos reverberar em novos
laços sociais, podendo assim expandir este cuidado para as relações pedagógicas.

Assim, trazendo a temática das experiências corporais enfatizamos a relevância de
vivenciar na formação docente a experiência de sentir e pensar com o corpo inteiro, pois ao
movimentar-se, criar, expressar-se, professoras constroem conhecimentos e emoções que
podem contribuir para o repensar da docência e enriquecer as práticas pedagógicas,
considerando que o conhecimento emerge da experiência vivida.
Almejamos que a formação continuada ali estabelecida fosse um espaço-tempo de
acolhida para que as professoras pudessem além de vivenciar as práticas corporais propostas,
também vivenciar oportunidades de escuta, de falas, de trocas e reflexões sobre si mesmas,
sobre o que sentiam e sobre as relações construídas.
As experiências corporais inscrevem-se, ao mesmo tempo, na sensibilidade e na
inteligência, e são essenciais para a compreensão das lógicas pessoais, do sujeito que se
apropria e se expressa no mundo pela corporalidade. Não podemos, portanto, opor razão e
emoção, e sim compreendermos que “existe uma inteligibilidade da emoção, uma lógica que a
ela se impõe; da mesma forma, uma afetividade no mais rigoroso dos pensamentos, uma
emoção que o condiciona” (LE BRETON, 2019, p. 138).
A corporalidade e as experiências corporais nesse processo formativo enfatizaram às
professoras o autoconhecimento, potencializando ressignificações de si, do lugar na vida e na
profissão, na escola, na vida dos alunos e das alunas, pois (re)conhecer-se imbrica-se no
reconhecimento do outro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar as reverberações das experiências corporais na formação continuada de
professoras evidenciou-se o olhar para o corpo como condição de existência, sendo que a
ressignificação de si perpassa pelo perceber-se corporalmente, congregando gestos, emoções,
além da comumente evidenciada racionalidade.
Os resultados corroboram, portanto, que as experiências corporais, no processo
formativo, contribuem para a diluição das fronteiras entre as dimensões do ser humano, sejam
elas cognitivas, motoras, emotivas, afetivas, sociais, potencializando às professoras a
expansão da compreensão de si e de sua relação com o outro, de modo a reverberar na
formação pessoal e profissional.
Concluímos que ao possibilitar um trabalho com experiências corporais sensíveis e

afetuosas, em nosso caso pautado pela especificidade do yoga, situando o corpo em sua
totalidade e como centro da formação continuada, contribui-se com a perspectiva de conceber
as professoras como um ser total, em busca da superação da dicotomia corpo e razão na
profissão docente.

THE BODY EXPERIENCED IN CONTINUING TRAINING OF
TEACHERS: SKIN FLOWER SENSITIZATIONS
ABSTRACT
The reverberations of bodily experiences in the continuing education of teachers are analyzed
for the resignification of themselves, through qualitative research with 45 teachers of
Physical Education, Pedagogy, Art and Special Education, from a city in São Paulo. It was
evident that the bodily experiences contribute to the dilution of the boundaries between the
dimensions of the human being, enhancing the expansion of the understanding of oneself and
of their relationship with the other, reverberating in the personal and professional formation.
KEYWORDS: continuing education; corporeality; yoga.

EL CUERPO EXPERIMENTADO EN LA FORMACIÓN CONTINUA DE
PROFESORES: SENSIBILIZACIONES FLORALES DE LA PIEL
RESUMEN
Se analizan las implicaciones de las vivencias corporales en la formación continua de los
docentes para la resignificación de sí mismos, a través de una investigación cualitativa con
45 docentes de Educación Física, Pedagogía, Arte y Educación Especial, de una ciudad de
San Pablo. Se evidenció que las vivencias corporales contribuyen a la dilución de los límites
entre las dimensiones del ser humano, potenciando la expansión de la comprensión de uno
mismo y de su relación con el otro, repercutiendo en la formación personal y profesional.
PALABRAS CLAVES: educación continua; corporeidad; yoga.
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RESUMO
Objetivamos compreender a ginástica produzida pelo grupo social investigado, a partir da
relação com o cotidiano. Usamos entrevistas e conversas informais para subsidiar a
produção do texto de orientação etnográfica. Seis sujeitos participaram da pesquisa. A
organização do grupo social a partir da estruturação da “Academia Pele e Ossos” respaldou
a recomposição do habitus comunitário, associado à ressignificação do espaço social e à
introdução da ginástica ao contexto sociocultural tradicional.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; corporeidade; comunidades tradicionais
INTRODUÇÃO
As características geográficas do território ocupado conferem ao grupo social, os
pescadores da Comunidade Quilombola Sítio Cumbe, a possibilidade de produzir as suas
práticas corporais segundo os “tempos da natureza”: os tempos do mangue, os tempos do mar
e os tempos das dunas. Estes regulam os modos de apropriação dos espaços sociais: o
mangue, o rio, as lagoas e as dunas. O lúdico é um aspecto peculiar às práticas corporais
produzidas pelo grupo social e habitual nas construções que visitamos, principalmente nas
casas mais antigas. Ele é retratado nos quintais que são os espaços sociais de brincadeiras,
celebrações e encontros familiares. Nos quintais é recorrente encontrarmos balanceios,
moinhos de vento, bicicletas, brinquedos de carnaúba, quengas de coco, animais, hortas e
plantas. Quando circulávamos nas ruas da comunidade notávamos pessoas trajando roupas de
ginástica, posteriormente soubemos da existência de um espaço improvisado em um quintal
para a prática da ginástica nomeado de “Academia Pele e Ossos”. Este evento nos causou
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certo estranhamento ao levarmos em consideração as características geográficas e
socioculturais aludidas, além de nos provocar à curiosidade científica com o intuito de
compreender a ginástica produzida pelo grupo social investigado, a partir da relação com o
cotidiano.
METODOLOGIA
Produzimos um texto de orientação etnográfica, por meio da descrição densa das
situações de interação encontradas no cotidiano comunitário. A sociologia da vida cotidiana
privilegia os atores sociais e as suas interações, a partir da percepção acerca de como o social
se traduz em suas vidas (PAIS, 2013). Com o uso da observação participante apreendemos as
situações de interações envolvendo o grupo (GRANJA, 2017). Durante as conversas
informais2 apreendemos os modos de sentir e pensar dos atores sociais (seis, com idades entre
26 e 65 anos), nestas eles abriram espaços para perguntas inesperadas (FERREIRA, 2014).
Sublinhamos que as informações obtidas nos auxiliaram na descrição e interpretação
empreendidas.
COTIDIANO E PRÁTICAS CORPORAIS
Estudar a ginástica no contexto investigado implica em compreendê-la como uma
prática corporal com sentidos e significados coletivos historicamente construídos, também
como manifestações culturais que envolvem diferentes linguagens. Ainda, requer a busca
pelas gestualidades retratadas em suas permanências ou reconstruções (SILVA, 2012). Estas,
enquanto técnicas corporais, pertencem ao habitus, os quais “variam não simplesmente com
os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as educações, as
conveniências e as modas, com os prestígios” (MAUSS, 2003, p. 404), por isso são inerentes
ao habitus (BOURDIEU, 1992).
O cotidiano é um traço marcante de uma sociedade e a sua análise contribui para o
entendimento das relações sociais consolidadas nas dinâmicas socioculturais pertinentes à
vida moderna. A modernidade corresponde a um estilo ou costume de vida, idem a uma
organização social (GIDDENS, 1991). O projeto moderno ocorre por meio da confluência
entre continuidades e descontinuidades, e movimento constituído entre elas perpassa
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“processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma
separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetivas e práticas”, que remetem à
percepção de hibridação. Processos de hibridação são clivagens que não existem em forma
pura, porquanto agregam elementos exógenos e criam de si mesmos novos aspectos, novos
símbolos, de maneira a adequar-se ao moderno (CANCLINI, 2003).
A GINÁSTICA NO QUINTAL
A seguir, apresentamos os resultados das conversas com o grupo de envolvidos com a
prática da ginástica. Inicialmente, o sujeito 1 narrou que o seu filho criou a “Academia Peles e
Ossos” em decorrência de um descontentamento em relação ao seu corpo.

Esta foi

improvisada no quintal da casa da família.
Quem teve a ideia foi o meu primo, o [...]. Ele construiu aquela academia
improvisada. Eu acho que começou em 2013/2014 e estamos lá até hoje. A
academia se chama “Pele e Ossos”, porque ele é bem magrinho [...]. (Sujeito
2, 5/10/2017).

O idealizador teve ajuda financeira para a aquisição de materiais novos e recebeu
doação de máquinas e implementos usados. Ele ainda construiu implementos manualmente.
Eles compraram o material. O meu filho também ganhou umas máquinas e
uns pesos de um amigo. [...] Aos poucos nós vamos arrumando e vamos
comprando as máquinas. [...] agora nós estamos comprando material para
acimentar o chão e organizar um pouco mais (Sujeito 1, relato 16/10/2017).
Ele fez os pesos. Ele constrói alguns materiais artesanalmente. Ele pega
baldes de manteiga, coloca o cimento e a madeira dentro. Depois põe para
secar. É assim que ele constrói os alteres (Sujeito 2, 15/10/2017).

Quem e quanto são os atores sociais que aderiram à ginástica?
Nós fazemos para a família e os amigos. Tem pouca gente de fora. Nós
mantemos mais para as pessoas da família (Sujeito 1, 16/10/2017).
Somando manhã e tarde tem entre 15 e 25 pessoas, indo três vezes por
semana. À tarde são os homens e à noite são as mulheres [...]. Há mais
mulheres do que homens (Sujeito 2, 15/10/2017).

A ginástica privilegiada pelo grupo é a musculação, que envolve atores sociais que
mantem laços de parentes ou de amizade com o idealizador. Qual o perfil deles e como ocorre
a prática?

À tarde tem seis mulheres ou mais, e tem homem. Um deles tem bundona e
pernona. Ele é um dos primeiros participantes. Tem o [...], além da D. F. que
malha todo dia (Sujeito 1, 16/10/2017).
Eu comecei a fazer musculação aqui no Cumbe. Eu estou desde o início. Eu
sou a primeira. Depois elas começaram a dizer que queriam malhar comigo
[...]. E todas foram e me perguntavam: com é isso? Então eu explicava. Eu
passava para elas, porque eu já sabia. Depois elas aprenderam e foram
passando para as outras (Sujeito 2, 15/10/2017).

Os corpos mais experientes, representativos da musculação, auxiliam o grupo e
inspiram as subjetividades dos iniciantes. Como esta prática é organizada?
Nós temos internet no celular. Por isso, tudo fica mais fácil. Nós baixamos
os vídeos e fazemos o exercício correto. Buscamos vídeos que ensinem a
fazer o exercício corretamente. As meninas assistem aos vídeos em casa e
depois passam umas para as outras. Há um compartilhamento, assim todas
aprendem. [...] Se hoje nós quisemos malhar bumbum, nós buscamos na
internet exercícios para o bumbum. Lá já aparece tudo. Assim nós fazemos
seguindo as orientações do vídeo. Como nós sabemos como o exercício deve
ser realizado, já fazemos naturalmente. Mas não podemos fazer sempre o
mesmo exercício, por isso nós malhamos fazendo coisas diferentes, pois
sabemos que assim dará certo. Um corrige o outro (Sujeito 2, 15/10/2017).
Nós pesquisamos pela internet series de exercícios no youtube. Exemplo:
segunda malhamos a frente da perna. Então buscamos no youtube exercícios
para perna (Sujeito 3, 15/10/2017).

Quais as mudanças percebidas?
Tem uns quatro ou cinco meses que nós mulheres começamos a vir para não
ficarmos paradas (Sujeito 4, 16/10/2017).
No começo, nós sentíamos a perna doer. Isso aconteceu um dia ou dois. Não
era dor de incomodar. Era só aquela dorzinha enjoada, meio cansada. Agora
não sentimos mais. Nós fazemos exercícios mais de uma hora aqui e não
sentimos mais nada (Sujeito 1, 16/10/2017).

Quais as finalidades da adesão à prática da ginástica?
Todos os dias nós temos a missão de malhar, de cuidar do nosso corpo. Uma
galera se reúne para malhar: perna e bumbum. Fazemos abdominal e outros
exercícios para a panturrilha [...]. E corremos no campo de futebol às 5h da
manhã. Para ficarmos fitness, para ficarmos de bem com a vida. Não é para
ficar uma dançarina de banda de forró. Mas é para ficar legal, sem explodir,
só manter a forma mesmo (Sujeito 2, 15/10/2017).
[...] Eu vinha da casa da minha mãe me acabando de enxaqueca até chegar
em casa. Hoje eu não sinto mais uma dor na unha. Acho que meu corpo se
acostumou (Sujeito 1, 16/10/2017).

(...) foi a saúde, pois antes de vir para cá eu sentia muitas dores. Eu tinha
infecção urina e hoje eu não sinto mais nada. Melhorei 100%. As pessoas
dizem que é por causa do corpo. Realmente, quem é que não quer ter um
corpo definido, bonito? Mas o que vale para mim é a saúde (Sujeito 4,
16/10/2017).

Os atores sociais envolvidos com a prática da ginástica reconfiguraram seu habitus
(BOURDIEU, 1992) por meio das percepções, apropriações e experimentações elaboradas a
partir da estruturação da “Academia Peles e Ossos”. Evento que respaldou a recomposição do
habitus comunitário, tanto em relação aos espaços sociais, haja vista o quintal ser o espaço
das sociabilidades alusivas à musculação, quanto relativo à incorporação da ginástica em um
contexto sociocultural tradicional. Com foco nas técnicas corporais reportadas à ginástica,
sugerimos que o habitus do grupo social foi provocado por outras educações, modas e
conveniências (MAUSS, 2003), por isso o estilo de vida mais ativo é almejado em
contraponto à permanência de um cotidiano que leva à ausência de movimento.
Mulheres mais jovens interagiam pesquisando vídeos de exercícios de musculação no
youtube. Com isso, chamamos atenção para a configuração de novas relações sociais e a
apropriação de novas práticas atreladas à modernidade (GIDDENS, 1991). Os significados da
ginástica alusivos ao cuidado do corpo, ao bem-viver e à estética corporal são recorrentes
entre os jovens. Já o seu significado como promotora de saúde é relevante entre os idosos,
apoiado nas ciências biomédicas. Face ao exposto, inferimos que o corpo estudado é moldado
por outro corpo que habita a comunidade e com quem mantem laços de pertencimentos
tradicional-pesqueiro e negro-quilombola, simultaneamente, é influenciado por novos
pertencimentos associados ao estilo de vida moderno (LE BRETON, 2007). Um corpo
construído no encontro entre a tradição e a modernidade (CANCLINI, 2003), revelador de um
conjunto de gestualidades continuamente reconstruídas (SILVA, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização do grupo social apoiada na estruturação da “Academia Pele e Ossos”
respaldou a recomposição do habitus comunitário, implicando na ressignificação dos espaços
sociais e na introdução da ginástica no contexto tradicional. O habitus do grupo social foi
modificado pelas educações do corpo associadas aos modelos de ginástica e hibridizadas com
a educação do corpo pesqueiro-quilombola.

GYMNASTICS IN THE QUILOMBOLA COMMUNITY OF CUMBE
(CEARÁ-BRAZIL)
ABSTRACT
We understand the gymnastics produced by the investigated social group, from the
relationship with everyday life. Interviews and informal conversations supported of an
ethnographic-oriented text. Six subjects participated in the research. The organization of the
social group from the structuring of the “Academia Pele e Ossos” supported the
recomposition of the community habitus, associated with the redefinition of the social space
and the introduction of gymnastics to the traditional context.
KEYWORDS: body; corporeality; traditional communities

GIMNASIA EN LA COMUNIDAD QUILOMBOLA DE CUMBE
(CEARÁ-BRASIL)
RESUMEN
Comprender la gimnasia producida por el grupo social investigado, a partir de la relación
con la vida cotidiana. Entrevistas y conversaciones informales apoyaron la producción del
texto de orientación etnográfica. Seis sujetos participaron en la investigación. La
organización del grupo social a partir de la creación de la “Academia Pele e Ossos” apoyó
la recomposición del habitus comunitario, asociado a la redefinición del espacio social y la
introducción de la gimnasia al contexto tradicional.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; corporeidad; comunidades tradicionales
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RESUMO
A pesquisa objetivou compreender as implicações da recém-criada Federação Paraense de
Luta Marajoara (FPLM) à prática da Luta Marajoara. Foi realizada entrevista não-diretiva
com dois de seus idealizadores. Os resultados evidenciam que a FPLM projeta a realização
de suas ações, segundo duas linhas de trabalho: escolarização e esportivização. Ambas se
voltam ao desenvolvimento e disseminação da Luta Marajoara no Estado do Pará, Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: luta marajoara; federação; esportivização.
INTRODUÇÃO
No Brasil, Federação é uma das organizações esportivas na estrutura organizacional
do esporte de alto rendimento que responde ao nível estadual. Normalmente uma federação é
criada com objetivos de desenvolver e fomentar a prática de uma determinada modalidade
esportiva (CRUZ; ROCCO JÚNIOR, 2015).
Formalizada em meio à pandemia da COVID-19, a Federação Paraense de Luta
Marajoara (FPLM) é a primeira organização esportiva no país direcionada a Luta Marajoara.
Seu surgimento pode ser decisivo nos rumos que a prática desta luta pode tomar.
Nesse espectro surgiu a presente pesquisa que objetivou compreender as implicações
da recém-criada FPLM à prática da Luta Marajoara. A investigação justificou-se pela
necessidade de desenvolvimento de estudos a respeito dessa expressão cultural legitimamente
brasileira com propriedades que a permitem traspassar campos de atuação e âmbitos de
formação em Educação Física, como escolas (SANTOS; FREITAS, 2018) e currículo do
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

ensino superior (SANTOS; GOMES; FREITAS, 2020), além de representar parte da cultura e
da história amazônica, especialmente do povo marajoara.
Para alcançar o objetivo, realizou-se entrevista não-diretiva (SEVERINO, 2007) com
dois membros da FPLM, identificados como M1 e M2. Ambos foram selecionados por serem
considerados os principais idealizadores da federação. Devido o contexto da pandemia de
COVID-19, a entrevista foi realizada por videoconferência 2 . Aos entrevistados foram
enviados e-mails juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para a análise e tratamento das informações, adotou-se a análise de conteúdo (SEVERINO,
2007).
Os dados permitiram evidenciar propostas de trabalho da FPLM que podem contribuir
para o desenvolvimento e disseminação da Luta Marajoara no Pará, definidas como
escolarização e esportivização.
A ESCOLARIZAÇÃO DA LUTA MARAJOARA
Segundo analisa Forquin (1992), a escolarização representa um processo no qual é
feita uma seleção, pela escola, de saberes da cultura geral para seu ensino neste espaço
institucional. De acordo com tal perspectiva, a escolarização proposta pela FPLM caracteriza
estratégia potencial para a disseminação do ensino da Luta Marajoara em território estadual,
em especial na escola. Essa difusão, segundo os idealizadores da Federação pode ocorrer
mediante exploração de possibilidades didático-pedagógicas com a luta, assim como a oferta
de formação continuada a professores.
Quanto à formação continuada, a Federação, com o apoio de órgão governamental
pretende contribuir com a formação de professores para o desenvolvimento profissional de
práticas pedagógicas com a Luta Marajoara.
[...] Nós já temos uma parceira importantíssima [com a] coordenadora do
Núcleo de Esporte e Lazer da SEDUC [...] Inclusive a federação deve ser
responsável em construir uma formação para os professores de Educação
Física da SEDUC, para que eles se apropriem desse conhecimento (S2).

Iniciativas dessa espécie se apresentam como possibilidades válidas, destinando-se ao
conhecimento aprofundado da Luta Marajoara por professores e sua abordagem em escolas
locais. Visando enfrentar limites na formação inicial de professores de Educação Física
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referentes a ampliação dos conteúdos temáticos das manifestações corporais, mediante a
intervenção mais efetiva por parte do profissional formado (CRUZ et al., 2019), a FPLM
colabora com o avanço do conhecimento dessa prática corporal, tanto em termos de
aprendizagem profissional, quanto de tematização pedagógica.
No caso do ambiente escolar, no componente curricular Educação Física, a criação de
possibilidades educativas com a Luta Marajoara atende a um anseio já evidenciado na
emergente literatura acadêmica da luta (SANTOS; FREITAS, 2018). Traduzido em práticas
reais, este poderá ser atendido por ocasião da difusão de experiências que proporcionem a
apreensão, por estudantes da educação básica, das particularidades corporais, históricas e
culturais que envolvem essa manifestação brasileira na sociedade contemporânea.
Cabe o desafio por parte da FPLM, entretanto, da fundamentação educativa em torno
da escolarização da Luta Marajoara, optando por um modelo de formação associada à sua
abordagem crítica e contextualizada, em detrimento do consumo meramente mercadológico
dos subprodutos desta prática corporal fora da instituição escolar (BRACHT, 2005).
É notável a preocupação da FPLM quanto à escolarização da Luta Marajoara. Para
isto, porém, é necessário que ela invista na parceria com sujeitos e órgãos dedicados em
assuntos educacionais, de tal maneira a direcionar com coerência as ações voltadas a
escolarização da luta.
A ESPORTIVIZAÇÃO DA LUTA MARAJOARA
Discutindo o fenômeno esportivo e seu desenvolvimento na modernidade, Bracht
(2005) analisou que o esporte passou por um processo de modificação, culminando na
esportivização de práticas populares, como os jogos por exemplo. Isto resultou na emergência
de características básicas, de acordo com o autor, como competição, rendimento físicotécnico, racionalização e cientificização do treinamento. Tais características envolvem a
constituição de um sistema legítimo para a transformação do esporte em mercadoria com fins
lucrativos, mediante a oferta de produtos e serviços associada a uma prática esportiva.
A esportivização da Luta Marajoara, ou seja, o ato de transformá-la em esporte, é
outra proposta da FPLM, por meio da qual manifesta multiplicidade de intenções voltadas à
prática da referida luta, tais como: a elaboração de um calendário anual, de um livro de regras,
o envolvimento na realização de eventos esportivos e a certificação dos seus praticantes.

Ao passar pelo processo de esportivização e adotar códigos próprios desse fenômeno
(GONZÁLEZ, 2010), incluindo princípios do esporte de alto rendimento, a Luta Marajoara
pode ter alguns de seus aspectos de representatividade e historicidade deixados de lado em
detrimento de outros, como o condicionamento físico.
Contudo, o processo de esportivização pode também apresentar alguns aspectos
necessários para a promoção e valorização da Luta Marajoara, dentre eles a criação e
incentivo a realização de eventos e a formação de mestres conhecedores da luta.
Estamos pretendendo fazer um campeonato paraense [...] está no nosso
calendário anual [...] eu também estou desenvolvendo um certificado para
certificarmos todos os mestres, eu não sei se vai ser esse o nome, ainda vai
ter uma votação [...] (M1).

A FPLM, apesar de objetivar a organização de eventos próprios, isenta-se de coibir a
realização de outros organizados por entidades externas, conforme afirma M2: “A federação
não deve ser a detentora dos direitos de fazer evento, ela tem que ser aquela que vai nortear
quem já realiza”. Portanto, espera ser uma administração norteadora de eventos de outrem, os
quais, porventura, podem ser capazes de alavancar o conhecimento e prática da Luta
Marajoara.
Esse mesmo conhecimento perpassa o delineamento de outro objetivo pela FPLM, a
certificação de “mestres”. A certificação revela a necessidade de serem disseminados saberes
relacionados a sua natureza técnica e cultural (CAMPOS; PINHEIRO; GOUVEIA, 2019) por
meio da chamada “graduação”. Esta favorece a aprendizagem das habilidades e aspectos
técnicos formais (BARBANTI, 2006) dessa modalidade de combate, inclusive úteis as
competições esportivas. Paralelamente, contudo, a discussão relativa à certificação indica a
necessidade de um olhar crítico à legitimidade de outros processos formativos (não os
propostos pela Federação) e de outros sujeitos dedicados ao ensino da Luta Marajoara nos
mais diferentes ambientes, sobretudo aqueles sem certificação.
Em suma, o envolvimento da FPLM na realização de eventos esportivos e certificação
de seus praticantes, com intuito de esportivizar a Luta Marajoara podem contribuir para
fomentar e desenvolver sua prática. Ademais, ao deliberar interesse na produção de um livro
de regras, ressalta-se a necessidade de criá-lo com diálogo envolvendo não somente a minoria
que compõe a Federação, mas também os praticantes e demais sujeitos envolvidos com a

modalidade para, assim, buscar consenso que assegure não descaracterizar os significados que
emergem de sua prática, frente à possibilidade de mercadorização no interior do processo de
esportivização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa objetivou compreender as implicações da recém-criada FPLM à prática da
Luta Marajoara, a qual projeta o desenvolvimento de ações com base em duas linhas de
trabalho: escolarização e esportivização.
A escolarização entende que a Luta Marajoara deva ser desenvolvida no ambiente
escolar, resultado da formação continuada de professores e da transformação da luta em
objeto de ensino e ferramenta didático-pedagógica na Educação Física. Todavia, é importante
situar quais finalidades envolvem a escolarização da luta, a fim de que sua prática na escola
contribua com o processo educativo crítico e contextualizado de educandos em relação a
modalidade, e não se volte ao consumo acrítico de seus subprodutos. Paralelamente, a
parceria efetiva da FPLM com órgãos especializados em questões escolares pode ser
importante para a construção de ações formativas mais qualificadas com a Luta Marajoara.
Quanto à esportivização, seu objetivo é a transformação da Luta Marajoara em
esporte, por meio da elaboração de calendário anual, livro de regras e envolvimento da
Federação na realização de eventos. Observam-se, nesse processo, duas possíveis
consequências: o afastamento de aspectos relacionados à representatividade e historicidade da
luta; e, por outro lado, sua disseminação, reconhecimento e valorização por intermédio da
criação e incentivo a realização de eventos e a formação de mestres praticantes.
Frente aos resultados, conclui-se que a existência da FPLM sinaliza expectativas
propícias à disseminação e desenvolvimento da prática de Luta Marajoara no Estado do Pará,
especialmente no âmbito das escolas marajoaras e em eventos desportivos locais.

THE GENESIS OF THE PARAENSE FEDERATION OF MARAJOARA
FIGHT: IMPLICATIONS FOR THE PRACTICE OF THIS FIGHT
ABSTRACT
The research aimed to understand the implications of the recently created Federation of
Paraense Marajoara Fight (FPLM) to the practice of Marajoara Fight. A non-directive
interview was carried out with two of its creators. The results show that the FPLM projects
the performance of its actions, according to two lines of work: schooling and the
sportivization of Marajoara Fight. Both focus on the development and dissemination of
Marajoara Fight in Pará State, Brazil.
KEYWORDS: luta marajoara; federação; esportivização.

LA GÉNESIS DE LA FEDERACIÓN PARAENSE DE LUCHA
MARAJOARA: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ESTA
LUCHA
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo comprender las implicaciones de la recientemente
creada Federación Paraense de Lucha Marajoara (FPLM) para la práctica de Lucha
Marajoara. Se realizó una entrevista no directiva con dos de sus creadores. Los resultados
muestran que la FPLM proyecta el desempeño de sus acciones, según dos líneas de trabajo:
escolaridad y deportivización de la Lucha Marajoara. Ambos se centran en el desarrollo y la
difusión de la Lucha Marajoara en el Estado de Pará, Brasil.
PALABRAS CLAVES: luta marajoara; federação; esportivização.
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AINDA HÁ TEMPO DE SER CRIANÇA?1
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é refletir acerca do direito e da importância do tempo das infâncias
em um contexto em que seus sentidos e significados vem sendo colonizados pela lógica do
mundo adulto. Para tal, abordamos questões sobre o tempo, o brincar e o se-movimentar, de
forma articulada à infância. Entendemos que o apressamento do tempo que impacta na vida
das crianças deve ser repensado com urgência, para que as mesmas possam exercer, através
de suas subjetividades, seu livre brincar e se-movimentar.
PALAVRAS-CHAVE: criança; tempo; brincar e se-movimentar.
INTRODUÇÃO
O modo de produção da vida pautado na lógica da sociedade ocidental privilegia
sobremaneira o apressamento, com vistas a produção, lucro, acumulação e consumo.
Atualmente, essa pressa toca a infância de maneira impactante, por entender a necessidade de
naturalizar um processo de adultização a partir de uma concepção do “tudo rápido”
(HONORÉ, 2007). Esse modo de produzir uma “criança organizada”, tendo seus minutos
programados cronologicamente, contribui para uma geração de crianças estressadas,
deprimidas e ansiosas, impactadas por expectativas que nelas são depositadas em detrimento
de seu presente.
O uso racional, controlado e rígido do tempo na escola, apresenta uma concepção de
de criança e da própria escola enquanto um sistema meramente produtivo que não comporta
outras temporalidades (FERNANDES, MIGNOT, 2008). Ademais, este controle parece
pouco se importar com a sensibilidade e a subjetividade da criança ou com seu presente.
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Especificamente a Educação Física (EF), muitas vezes acaba por contribuir para o
“encurtamento da infância”, transformando o próprio mundo mais essencial da criança: seu
brincar, em um meio para a formação de uma vida produtiva, impondo seus sentidos e
significados (COSTA et at., 2013).
Cronometrar, medir e estimar seu brincar não faz sentido para o mundo infantil, pois a
criança não espera nada com seu brincar, além do ato em si. Ela volta sua atenção ao presente
e por isso articula suas práticas para além de se desenvolver, mas também resistir ao mundo
adulto, usufruindo de elementos que possam suprir suas necessidades enquanto um ser que
imagina, fantasia, experimenta e “curioseia2” (SOUZA, DONADEL, KUNZ, 2017).
Assim, partindo destas considerações iniciais, o objetivo deste trabalho é refletir
acerca do direito e da importância do tempo das infâncias em um contexto onde as crianças
têm suas subjetividades colocadas em segundo plano, e que tem seus corpos presos,
desconsiderando os sentidos e significados que elas próprias atribuem ao seu brincar.
SOBRE UM TEMPO
De acordo com Elias (1998), o tempo é visto como o transcorrer de nossas vidas,
fazendo com que pensemos muito em nosso futuro sem nos atentarmos ao presente. Neste
sentido, o relógio, ferramenta feita por mãos humanas, assume o papel de controlar e palpar o
tempo, calculando e encurtando o espaço, características fundantes da sociedade ocidental.
Honoré (2007), na lógica do culto ao “tudo rápido”, traz a criança como destaque para
termos de organização de estruturas pedagógicas. Essa atenção ao ponto de partida reforça
comportamentos, atitudes e habilidades para uma sociedade competitiva que parece “correr
sem parar”, mesmo que, muitas vezes, pareça não saber bem para onde corre.
A escola por sua vez, diante da pressão socioeconômica e das exigências produtivas,
glorificou uma identidade para a criança pautado no sucesso na aquisição de competências e
habilidades. Costa, Kuhn e Ilha (2019) elucidam esta identidade inerte, quando a localiza em
um meio competitivo em que não prioriza o espaço e tempo vital, isto porque há a
necessidade de mecanismos de controle por parte dos adultos, justamente para garantir esse
A palavra “curioseia” se coloca como desdobramento do verbo “curiosear”. Representa a curiosidade
em movimento, ou seja, de adjetivo, a palavra ganha sentido de verbo, de ação, ação que pode ser
fomentada de maneira muito significativa na EF escolar. Trabalhamos com a tese de que a infância
representa uma condição humana que se funda no “curiosear”.
2

projeto de sociedade produtiva: o tempo dos períodos seguido de um sinal para a troca de
professores, a hierarquia na sala, a intimidação de posturas, entre outros. Neste caso, parece
possível inferir que o tempo da infância vem sendo cada vez mais colonizado (sem
parcimônia) pelo mundo adulto.
Reconhecemos e concordamos que os adultos possuem responsabilidades para com a
formação de novas gerações. Porém, a crítica se coloca no sentido de que, para assumir suas
responsabilidades frente a isso, o mundo adulto não pode colonizar com tamanha intensidade
o mundo infantil, a qual parte de seu tempo até a exploração da infância como fonte de lucro
(brinquedos, roupas, entre outros). Como consequência paradoxal, se percebemos por um
lado, o “encurtamento da infância”, por outro, percebemos o “alongamento da adolescência”,
ou seja, adultos que parecem não conseguir sair de sua condição adolescente, por
consequência, mantendo características desta fase, tais como, crise existencial, insegurança,
conflito geracional, entre outras.
É HORA DE BRINCAR
A teoria de Kunz (2012) chamada “Se-Movimentar”, a qual é sustentada pelo
“compreender-o-mundo-por-agir”, se desdobra ao mundo das crianças e a chama de “Brincar
e Se-movimentar”, a qual de acordo com Costa e Kunz (2013), é “[...] o mundo de vida mais
essencial da criança”, que, como ser brincante, brinca de maneira espontânea e livre em todas
suas atividades, e através disso interage e dialoga com o mundo e com ela mesma. Para ela, o
espaço e tempo possuem diferentes nuances. O espaço condiz ao protagonismo da criança ao
seu brincar, ou seja, ela impõe seus próprios sentidos e significados, os quais se (re)
materializam através de sua imaginação e fantasia. Do outro lado o tempo, o qual é ligado
quase que exclusivamente ao presente.
Este tempo tão somente não condiz ao do relógio, mas sim, correspondem ao tempo
vital da criança. Staviski, Surdi e Kunz (2013) explicam este tempo vital como seu próprio
tempo de vida, em que sua atenção e intenção é direcionada ao tempo presente, ou seja, ela
não brinca pensando em consequências ou resultados futuros como nós adultos, mas sim,
porque esse é seu modo mais natural de existir.
Costa (2019) elucida essa diferença através de uma analogia aos deuses chronos e
kairós. O primeiro é representado pelo tempo instrumentalizado, matemático e quantificável,

o qual a todos enquadra e oprime. Por outro lado, kairós, o tempo existencial e
fenomenológico com significância em si mesmo, é atribuído pela autora ao brincar das
crianças. Portanto, o adulto, localizado em chronos, enquadra e controla o tempo com o
intuito de potencializar as atividades para as crianças, pois para ele, não faz sentido um tempo
vivido e pleno em si mesmo, como o brincar (MATURANA, VERDEN-ZOLLER, 2004)
Cunha, Costa e Kuhn (2014) explicam que o tempo do brincar é orientado pelo
sentimento de sua duração em relação a sua própria ação, ou seja, como seu brincar é
alicerçado pelo prazer, essa sensação é mais intensa e alongada, possuindo até mesmo um
caráter de “vai e volta” quando a criança sente seu “recomeço saboroso” de algo que não se
extingue, dando-lhe a sensação mais ampliada e intensa o qual não a permite ter preocupações
com o futuro.
TEMPO CONTRA O TEMPO
A “cronometrização da vida” na busca pelo controle do tempo e, portanto, do espaço,
faz com que deixamos de apreciar processos e sentimentos. Se é no presente que encontramos
a atenção das crianças, porque nos ater quase que exclusivamente ao que ela pode vir a ser no
futuro? Certamente, a produção da vida não pode se resumir ao tempo presente pelo risco de
uma absolutização do presente. Projetar cenários de futuro é uma potencialidade humana que
não podemos abrir mão. Porém, há de se considerar que esta é uma característica que se funda
na adolescência e se institui de maneira intensa na vida adulta. Já na infância, a produção da
vida se funda no presente, na experiência do momento, experiência que se coloca com uma
admirável intensidade, algo que necessitamos considerar, aprender e respeitar.
Para finalizar, o brincar, então teria, de fato, algum tipo de medida? Seu tempo caberia
em um relógio? “Apostar” na estrutura temporal cronológica como modo exclusivo de pensar
a infância, em um mundo que “corre” e que não se deve “perder tempo”, não nos parece a
melhor aposta. Diante uma histórica leitura sobre o tempo, podemos perceber que este é visto
e lidado de diferentes formas. Para Santo Agostinho o tempo era um dom divino – assim, a
pretensão do ser humano controlá-lo seria um ato de heresia. Para o homem medieval, era
algo mais ligado a natureza, o tempo de Deus, o qual balizava o tempo de plantio, trabalho,
festejos e etc. Por outro lado, se a sociedade ocidental ainda mantém alguns elementos do
medievo em nossos dias, o tempo cronológico (moderno) impera em nosso modo de produção

de vida. O tempo kairós, presente especialmente no brincar da infância, representa uma
possibilidade de mundo que deve ser considerada como fonte de aprendizado para a produção
da vida nas mais distintas sociedades que constituem o planeta.
A corrida para uma vida de “sucesso”, ser “o melhor” perante a exaustiva competição
que este modelo de sociedade projeta, exige nosso tempo de reflexão, ponderação e ação, na
direção de compreender que outros mundos são possíveis, portanto, outras formas de pensar o
brincar na infância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parece que esquecemos que crianças são doutoras na arte do brincar, como forma de
produção da vida inerente a sua condição humana. Ao que parece, desconsideramos a
possibilidade de aprender com o brincar infantil, se de fato déssemos atenção, teríamos
referências significativas para refletir acerca do que fazemos ao longo de nosso próprio
“desenvolvimento”.
“Engolir” o tempo das crianças com nossos relógios traz consequências a esse Ser
criança que se refletirá ao longo de sua vida. Cabe também, abrir uma possibilidade de
olharmos para nós mesmos: afinal, o que estamos fazendo? Ser sensível ao presente adulto
para que possamos ser mais humanos com nossos pares, pari passu a nossa capacidade de
projetar o futuro, representa nossa potência de Ser Humano e de aprender a cuidar do tempo
da infância. Desacelerar e respirar deve fazer parte de nosso processo, pois, afinal, será que
tivemos nosso tempo de ser criança? Ou, será que ainda há tempo de ser criança?
Temos ainda uma preocupação com as consequências do distanciamento social na
vida das crianças confinadas em domicílio, impedidas de brincar e se movimentar livremente,
seja com os pares queridos ou estando em contato com a natureza. Também nos antecipamos
no sentido de digerir as implicações do pós-confinamento/distanciamento social, tanto na
Educação Infantil como na saúde física e mental de uma geração de crianças que ficará
marcada para sempre como aquela que, no momento crucial de suas vidas, tiveram sua
liberdade para brincar e se-movimentar impactadas significativamente.

IS THERE STILL TIME TO BE A CHILD?
ABSTRACT
The objective of this work is to reflect the rights and importance of childhood time in a
context in which their senses and meanings have been colonized by the logic of the adult
world. To this end, we address the issues of time and play and movement articulated to
childhood. We understand that the rush of time that impacts on children's lives must be
urgently rethought, so that they can exercise, through their subjectivities, their free play and
self-movement.
KEYWORDS: child; time; play and self-movement.

¿TODAVÍA HAY TIEMPO DE SER NIÑO?
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es reflejar los derechos y la importancia del tiempo de la infancia
en un contexto en el que sus sentidos y significados han sido colonizados por la lógica del
mundo adulto. Para ello, abordamos los temas de tiempo y juego y movimiento articulados a
la infancia. Entendemos que hay que repensar urgentemente la prisa del tiempo que impacta
en la vida de los niños, para que puedan ejercitar, a través de sus subjetividades, su libre
juego y moverse.
PALABRAS CLAVES: niño; hora; jugar y moverse.
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APOSENTADORIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: CONSIDERAÇÕES SOBRE O CORPO1
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Sílvia Maria Agatti Lüdorf,
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RESUMO
O objetivo deste estudo é compreender os significados de corpo e de aposentadoria, e as
formas de gerenciamento do corpo, na visão de professores de Educação Física escolar
aposentados. Participaram 15 professores, a coleta de dados foi feita por meio de entrevista.
Os professores atribuem significados distintos aos seus corpos. A aposentadoria está
vinculada ao sentimento de liberdade e a rotina do professor após a aposentadoria está
ligada á rotina dos seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE: aposentadoria; professor de educação física; escola.
INTRODUÇÃO
O corpo tornou-se objeto de múltiplos estudos, no campo das ciências humanas e
sociais ao longo do tempo. Mauss (2003) observou de que forma os indivíduos de
determinadas sociedades utilizavam seus corpos são elementos incorporados pelo sujeito. O
mesmo ocorre no que se refere aos seus cuidados.
O corpo possui uma importância na relação do sujeito com o mundo, sejam através de
atividades, gestos, jogos, técnicas ou exercícios (LE BRETON, 2006). A sociedade
contemporânea convida o homem a: “[...] construir o corpo, conservar a forma, modelar a
aparência, ocultar o envelhecimento, manter a ‘saúde’ [...]” (LE BRETON, 2013, p. 30).
A imagem do declínio está no centro das representações contemporâneas relacionadas
ao envelhecimento. Porém na década de 1970, uma nova ideia acerca do envelhecimento
surgiu e que veio a ser definida como um tempo de liberdade, marcada pelo desaparecimento
das obrigações profissionais advindo da aposentadoria (CARADEC, 2016).
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A aposentadoria pode ser entendida como um novo momento da vida do indivíduo.
Com o aumento da expectativa de vida dos indivíduos, o mercado de consumo de produtos e
serviços alimenta a ideia de uma possível juventude aliada a um estilo de vida adequado para
uma velhice ativa, produtiva e com saúde (COSTA; SANTOS; BROTAS, 2018). Assim,
segundo Stano (2001) quando a pessoa mais velha se afasta do espaço do trabalho,
desenvolve outra maneira de gerenciar o seu tempo para construir outros espaços de inserção.
No caso dos professores aposentados o tempo desses profissionais, antes da aposentadoria,
era ritmado pelas ações da própria instituição escolar. Após a aposentadoria, o tempo vivido
no cotidiano escolar passa a ser preenchido por outros interesses que, outrora, era dedicada à
profissão docente (STANO, 2001).
A profissão é um elemento que demarca a ‘trajetória vivida’, no caso dos professores,
a profissão docente não se estabelece somente nos cursos de formação, mas em toda a sua
trajetória de vida (STANO, 2001). No que se refere à trajetória profissional dos professores de
Educação Física, Farias et. al. (2018) atestaram que os professores reconfiguram o modo
como exercem a função, e, no caso dos professores mais velhos, os mesmos manifestaram
sentimentos de gratidão pelas conquistas ao longo de sua carreira.
O professor de Educação Física é um dos profissionais que atua de forma direta no
corpo dos seus alunos (LÜDORF, et. al., 2018). No caso dos professores atuantes em
academia, o corpo pode ser visto como um outdoor, visto que lhes é exigido, muitas das
vezes, manter a aparência de um corpo forte, bonito e saudável (LÜDORF; ORTEGA, 2013).
Na escola, essa preocupação com a aparência não é tão evidente, por outro lado, o cansaço e o
desgaste do corpo parecem se associar ao cotidiano deste profissional com o passar dos anos
(LÜDORF; ORTEGA, 2013).
Nesse sentido, quais os significados atribuídos ao corpo e à aposentadoria pelo
professor de Educação Física escolar2 aposentado? Como ele o concebe e o trata? Como esses
profissionais gerenciam seu corpo nessa fase da vida? Por fim, como essas noções se
articulam com a aposentadoria?
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Neste trabalho o termo adotado se refere aos professores se aposentaram em escolas.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é compreender os significados de corpo e de aposentadoria,
e as formas de gerenciamento do corpo, na visão de professores de Educação Física, que
atuaram na educação básica3, aposentados.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caráter qualitativo em que foram investigados os professores
de Educação Física que se aposentaram de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro.
Participaram do estudo 15 professores de Educação Física:
Quadro 1 – Perfil dos professores:
Professor Âmbito da aposentadoria

Idade

Tempo na
Tempo
escola/anos aposentadoria/anos

Outros segmentos

M01

Municipal

55

25

01

--

H02

Municipal

61

23

05

Academia

H03

Municipal

68

15

10

Atleta/clube

H04

Estadual

63

21

02

--

H05

Municipal/Estadual

61

30

02

--

H06

Estadual

66

30

06

Clube

M07

Municipal

68

22

25

--

M08

Municipal/Estadual

63

37

02

--

H09

Estadual

65

33

02

Clube

M10

Municipal/Federal

63

39

02

--

H11

Federal

64

40

03

--

M12

Federal

61

35

01 e 06 m

--

H13

Municipal

58

31

04 e 06 m

--

H14

Federal

62

30

03

Universidade

H15

Federal

62

28

05

Universidade

Fonte: Organizado pelas autoras

3
4

de atuação4

A educação básica compreende a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Concomitante à escola.

Para a coleta de dados foi adotada a entrevista semiestruturada e o registro em diário
de campo. O tratamento dos dados foi feito por meio da análise de conteúdo.
RESULTADOS
Os professores aposentados se formaram entre a década de 1970 e 1990. Nessa época,
os cursos de graduação eram denominados Licenciatura Plena, de modo que os egressos eram
habilitados a atuar em segmentos distintos dentro da área da Educação Física. A princípio,
parece que no currículo das universidades ainda predominava o conhecimento biomédico, em
que as concepções de corpo estavam atreladas mais às questões ligadas à saúde do que às
questões socioculturais e/ou pedagógicas propriamente ditas.
Ao abordar sobre os significados atribuídos ao corpo desses profissionais, esperava-se
que o discurso biológico estivesse em evidência, contudo, os professores, em sua maioria,
relataram que os significados de corpo ultrapassavam esses elementos. Os professores
aposentados possuem uma visão de corpo como um instrumento de comunicação dele com o
mundo.
Outro fator apontado pela maioria das professoras aposentadas está relacionado ao
desgaste físico adquirido no decorrer de sua prática. Tais relatos apontam que, após a
aposentadoria, há uma necessidade de cuidar e tratar o corpo em virtude do “mau uso5” no
ambiente profissional. O mesmo não aconteceu nos relatos dos professores que atuaram em
outros segmentos, concomitantes à escola.
Quanto aos significados atribuídos à aposentadoria, a maioria dos relatos apontou
sentimento de liberdade que a mesma lhes proporcionou, de utilizar o seu tempo que antes era
dedicado à escola, para fazer o que quiser.
Além do sentimento de liberdade proporcionado pela aposentadoria, outro fator
interessante surgiu nos relatos. Para alguns professores os sentimentos de dever cumprido e
de contribuição para a sociedade ficaram evidentes. Entretanto esses relatos não são
hegemônicos, algumas interpretações contraditórias surgiram. Se por um lado emerge a
sensação de dever cumprido, por outro, manifestou-se o sentimento de que seria possível
ainda contribuir para a sociedade.
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Termo utilizado por alguns professores em relação ao desgaste do corpo na escola.

No que se refere às formas de gerenciamentos do corpo, antes da aposentadoria a
maioria dos professores entrevistados relatou que durante o tempo que atuavam, não
conseguiam cuidar do corpo em virtude de uma rotina pesada de horários. Alguns
confessaram que, mesmo com a correria do dia-a-dia, gostavam de fazer as atividades com
seus alunos que, para eles, era uma maneira de gerenciar seus corpos.
Após a aposentadoria, a maioria dos professores apontou que o aumento do tempo
livre propiciou um aumento do exercício físico e da melhora da qualidade da sua alimentação.
Entretanto, alguns professores apontaram que não faziam nenhum tipo de atividade física
após a aposentadoria. Em relação à alimentação, os relatos evidenciam que eles seguem um
roteiro de alimentação saudável, se permitindo a alguns prazeres no final de semana. Porém
no tocante à atividade física, esses profissionais não demonstraram interesse em praticar uma
atividade regular de exercício físico no seu cotidiano.
Shilling (2005) adverte que o corpo, além de ser um capital físico, também pode ser
convertido em capital econômico, no caso dos professores de Educação Física, é o corpo que
propicia aos mesmos o sustento de suas necessidades básicas. Ao aposentar-se de suas
atividades profissionais, parece que alguns professores que atuaram somente no espaço
escolar também se aposentaram dos seus corpos.
No tocante à rotina os professores relataram que possuem outra rotina de vida, mais
próxima da família. De acordo com os relatos, eles não possuem muito tempo livre para se
dedicar aos seus interesses pessoais. Neste caso, é possível afirmar que o sentimento de
liberdade expresso anteriormente se relaciona com a rotina do trabalho escolar, mas o mesmo
parece não se aplicar na vida deles. As questões atreladas às necessidades da família remetem
em segundo plano, as necessidades de “curtir” a aposentadoria com liberdade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores de Educação Física aposentados atribuem significados distintos aos
seus corpos. A maioria dos participantes aponta o corpo como um instrumento de
comunicação com o mundo, deixando a entender que o mesmo alcança uma dimensão
espiritual. Alguns professores que atuaram concomitantes à escola, em outros segmentos, o
discurso biomédico atrelado à área da saúde ainda prevalece. Algumas professoras que se
dedicaram somente à escola apontaram a necessidade de cuidar do corpo.

Em relação à aposentadoria os sujeitos afirmaram que se sentiram felizes após o
desligamento das obrigatoriedades profissionais. Parece que a aposentadoria possui um
significado de liberdade, de colocar em prática projetos que foram deixados de lado em
virtude da rotina laboral, principalmente no que diz respeito ao convívio com a família.
Outro fator apontado pelos sujeitos foi a sensação de dever cumprido perante a
sociedade. Entretanto, alguns professores manifestaram o sentimento de que ainda poderiam
contribuir mais.
Quanto ao gerenciamento do corpo, os professores relataram que durante o tempo que
estavam trabalhando não conseguiam cuidar do corpo como gostariam. Após a aposentadoria
a maioria relatou que mantinham uma rotina ativa, no que se refere à atividade física e os
cuidados com a saúde. Porém alguns professores não se dedicavam a praticá-las. Parece que
eles não se aposentaram somente da Educação Física ou da escola, parece que esses
profissionais também se aposentaram de seus corpos.
Os aposentados demonstraram que sua rotina após a aposentadoria se modificou.
Atualmente eles não se sentem presos a uma rotina de horários e compromissos com o
trabalho, mas vivem em função da rotina dos seus familiares. Parece que o sentimento de
liberdade atribuído à aposentadoria está relacionado com a rotina profissional dos sujeitos e
não com a sua vida cotidiana, pois os mesmos apontaram que quase não tem tempo para se
dedicar aos seus interesses pessoais.
Este estudo se limitou a investigar os significados atribuídos ao corpo e à
aposentadoria de professores que atuaram nos espaços escolares da Educação Básica. Nesse
sentido, sugere-se investigar os aposentados de outros segmentos da área da Educação Física,
e assim ampliar as discussões em torno do corpo, da aposentadoria e das formas de
gerenciamento do corpo dos profissionais em questão.

RETIREMENT OF THE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
TEACHER: CONSIDERATIONS ABOUT THE BODY
ABSTRACT
The aim of this study is to understand the meanings of body and retirement, and the ways of
managing the body, in the point of view of retired school physical education teachers. Data
collection presents interviews with fifteen teachers. Teachers conceive different meanings to
their bodies. Retirement is related to the feeling of freedom and the teacher's routine after
retirement is linked to the routine of their family members.
KEYWORDS: retirement; physical education teacher; school.

JUBILACIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
CONSIDERACIONES SOBRE EL CUERPO
RESUMEN
El objetivo del estudio es comprender los significados de cuerpo y jubilación, y las formas de
gestión del cuerpo, en la visión de los profesores de educación física escolar jubilados.
Participaron quince profesores, la recolección de datos se realizó a través de entrevistas. Los
profesores conciben diferentes significados a los cuerpos. La jubilación está vinculada al
sentimiento de libertad y la rutina del maestro después de la jubilación está vinculada a la
rutina de sus familiares.
PALABRAS CLAVES: jubilación; profesores de educación física; colegio.
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ARTEFACTOS (CULTURALES) Y EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS1
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RESUMEN
Este trabajo presenta una discusión en torno a las formas culturales en la contemporaneidad,
las transformaciones en la producción de objetos (culturales), así como en la recepción, y su
relación con una educación de los sentidos. Se trabaja a partir de una perspectiva
materialista dialéctica, representada de modo singular en W. Benjamin.
PALABRAS CLAVE: artefactos culturales; educación de los sentidos; Benjamin.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta alguno de los problemas teórico metodológicos del Grupo de
investigación Educación, Sociedad y Tiempo Libre (ESTiL) 2 del Instituto Superior de
Educación Física, Universidad de la República (Uruguay). En este marco, han tomado un
lugar de privilegio los abordajes provenientes de la primera generación de la Escuela de
Frankfurt, especialmente las referencias de Walter Benjamin, para pensar los artefactos
culturales, desde las formas singulares de producción, distribución y recepción, y su relación
con una educación de los sentidos. Esta perspectiva nos brinda una vía de inteligibilidad para
aprehender fenómenos vinculados al tiempo libre, el ocio, los juegos y los juguetes, en su
relación con los límites y posibilidades de experiencia en el contemporáneo.
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Se desprende del Grupo de Políticas Educativas y Políticas de Investigación (2004-2017) del
ISEF/Udelar y pasa a constituirse como Grupo en 2016 (Grupo CSIC Nº. 882893, integrante del
Núcleo Educación para la Integración (NEPI) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo).
Los temas aquí abordados se asocian al trabajo de los seminarios internos anuales del Grupos, así
como a los proyectos que actualmente integra: Juegos y Juguetes del Uruguay. (Investigación +
Desarrollo de CSIC/UdelaR) y Juego, Tiempo Libre y Ocio. Memoria lúdica y patrimonio cultural en
el barrio Paso de las Duranas. (Espacio de Formación Integral CSEAM/UdelaR), Corpos, natureza e
sensibilidades em perspectiva transnacional (entre as décadas finais do século XIX e a década de
1970), desarrollado junto a la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), con financiación del
CNPq (n. 409171/2018-2).

El trabajo expone, en un primer apartado, las transformaciones de la experiencia a la
vivencia, abordando especialmente la obra benjaminiana de Arqueología de la modernidad en
torno a Paris del siglo XIX. Estos elementos nos conducen a una problematización sobre el
tiempo y la memoria, aspectos que se retoman en el segundo apartado, a partir de la crítica a
la cultura de Hannah Arendt en su relación con la durabilidad de los objetos del mundo. A
partir de estos elementos, se exponen algunas consideraciones para pensar la relación e
implicancias para una educación de los sentidos.
¿EL DECLIVE O LA TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA?
Benjamin ha buscado reconocer y analizar las múltiples transformaciones de las
sociedades contemporáneas asociadas a la vida en la ciudad moderna, los retos de la relación
con el desarrollo de las tecnologías y el aumento del ritmo en la producción en las diversas
esferas de la vida urbana. Estos procesos marcan transformaciones en la percepción sobre la
ciudad, las relaciones con el mundo de los objetos, así como las instancias sociales con las
demás personas que la habitan, develando la configuración de una nueva sensibilidad social
(Benjamin, 2011). El Libro de los Pasajes (2005) es señalado como su gran proyecto para
intentar entender las transformaciones de la subjetividad desde la realización de una
arqueología de la modernidad, tomando como referencia para el análisis Paris del siglo XIX
(Bassani et. Alter 2013). Este proyecto que comenzó en 1927 -interrumpido por las
circunstancias de su muerte- ha dado lugar a otras producciones asociadas entre las que
destacamos Sobre algunos temas en Baudelaire (Benjamin, 2010)3 y Experiencia y pobreza
(Benjamin, 1989), como principales referencias para este trabajo.
El especial interés por el concepto de experiencia radica en la posibilidad de reconocer
los vínculos con el desarrollo tecnológico de la época y las transformaciones en las
producciones artísticas, valorando las mutaciones implicadas en las formas de la existencia.
Los cambios en la producción y recepción literaria, en especial de la poesía lírica permite a
Benjamin establecer una hipótesis de trabajo; “ello podría deberse a que la experiencia de los
lectores se ha transformado en su estructura” (Benjamín, 2010, p. 8)
Trabajo que data de 1939, reelaboración de París del segundo Imperio en Baudelaire (1938), uno de
los últimos textos producidos por Benjamin que tiene la particularidad de recoger las discusiones con
Adorno (Seligmann-Silva, 2009).
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Por otra parte, la narración como imposibilidad es uno de los supuestos benjaminianos
en el texto Experiencia y pobreza (Benjamin, (1989), que, si bien es anterior al desarrollo que
hace en el texto sobre Baudelaire, ingresa una dimensión de las transformaciones asociadas a
su experiencia contemporánea, la guerra. Esta guerra, que para Benjamin (1989) aparece de
manera brutal, es una guerra donde “se pudo constatar que las gentes volvían mudas del
campo de batalla. No enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable” (p.
1). Esta pobreza que presenta Benjamin, si bien tiene múltiples dimensiones, pone el énfasis
en aspectos sensibles que se anclan en lo humano “Una generación que había ido a la escuela
en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las
nubes habían cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes
destructoras estaba el mínimo, quebradizo cuerpo humano” (Benjamin, 1989, p.1).
Estas formas de representar el efecto de extrañamiento en la existencia, asociado a
transformaciones en la producción y recepción de la cultura, modifican las formas sensibles
de relación con los objetos en todos sus términos. La experiencia material asociada a aspectos
de lo circundante en estrecho vínculo con el desarrollo tecnológico establecen una
intensificación del factor de choque4 a partir de lo cual debemos considerar formas de defensa
respecto de estos estímulos. Benjamin, a propósito de las formas de recepción de Baudelaire
(y su obra) para sus contemporáneos establece como alegoría; “La esgrima proporciona una
imagen de esta defensa” (Benjamin, 2010, p.17).
El especial interés en considerar de qué manera los diversos objetos de la cultura traen
consigo las formas de las transformaciones de la sensibilidad de una época, nos permite
profundizar en parte de los procesos de recepción y valoración de los objetos. Reflexionar
sobre las formas de educación de los sentidos, implica los procesos vinculados a la
posibilidad de la experiencia, así como el análisis de la organización del tiempo y del espacio
social, de las formas de la industria, de la recepción que adquieren las producciones artísticas
de un tiempo.

“na intensificação do fator de choque (Chockmoment) em praticamente todas as esferas da vida,
acarretando a estruturação de uma nova forma de percepção que se refere a uma das mais importantes
transformações subjetivas captadas por ele em relação ao crescente processo de desenvolvimento
tecnológico da época. Trata-se do conceito de vivência de choque – Chokerlebnis. (Bassani et. alter,
2013, p.79)
4

EL MUNDO DE LAS COSAS Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA
A partir de la distinción de los modos de vida activa y contemplativa presentes en el
pensamiento filosófico hasta la época moderna, Hannah Arendt (1996), realiza una segunda
distinción para responder a la pregunta de ¿Qué hacemos cuando actuamos?, de donde se
distinguen: labor, trabajo y acción. La primera de estas acciones, la labor, se caracteriza por su
carácter cíclico e indefinidamente repetitiva, en tanto, necesaria para la satisfacción de las
necesidades vitales, para la reproducción de la vida individual. A diferencia de esta, el trabajo
se caracteriza por trascender al propio individuo que realiza la acción. Es a partir del trabajo
que se fabrican los objetos que, una vez terminado, está «listo para ser añadido al mundo
común de las cosas y de los objetos» (p.93). Por tanto, son estos objetos lo que garantizan una
permanencia, estabilidad en un mundo de individuos mortales. La tercera de estas acciones, es
para Arendt (1996) la que implica el ingreso al mundo de lo propiamente humano, de la
libertad y la política. La acción implica, comenzar algo, poner en movimiento algo de lo cual
no podemos prever un resultado ni un fin, así como tampoco puede volverse atrás, es
irreversible.
Esta categoría de obra, asociada al trabajo, nos brinda un posible abordaje de los
artefactos culturales, como objetos del artificio humano que forma la trama de la cultura:
un ‘artificial’ mundo de cosas, claramente distintas de todas las
circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las
vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas
ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad (Arendt, 2010, p.
21).

En esta permanencia y estabilidad, los objetos durables -obras-, operan como
testimonio de un pasado que conectan una generación con la siguiente. Con el objeto, sus
condiciones materiales de producción, técnicas -sociales y culturales- incorporadas al propio
objeto, así como formas de apreciarlo, aprehenderlo, usarlo, una sensibilidad particular que el
objeto supone e impone. Pero también, en él se hace presente su unicidad, huellas, marcas de
una historia de usos y apropiaciones.
Arendt, como Benjamin y Adorno, advierte respecto al problema de la cultura al
integrarse a la forma mercancía, asociado a un predominio de la lógica de la labor en la
producción y consumo de objetos que atentan contra la posibilidad del arte – como prototipo
de artefacto duradero y marcado por su inutilidad- y de la cultura mismo. Al decir de Arendt,
mientras la sociedad usaba, desgastaba, valorando o no a los objetos culturales, aseguraba su

permanencia objetiva en el mundo. Por el contrario, la sociedad de masas marcada por la
primacía de la labor, consume la cultura como cualquier otro bien sin dejar nada tras ese acto.
“La sociedad de masas no quiere cultura sino entretenimiento” como actividades que no
logran desprenderse de los procesos vitales – a diferencia del ocio como esfera que implica
estar “libres para el mundo y su cultura”-. El tiempo libre para el entretenimiento es un
tiempo vacío que se mantiene dentro de ciclo biológicamente condicionado del trabajo. “Los
productos que ofrece la industria del entretenimiento no son «cosas», objetos culturales cuyo
valor se mide por su capacidad de soportar el proceso vital y convertirse en elementos
permanentes del mundo (...): son bienes de consumo que tienen que ser agotados, como
cualquier otro objeto de consumo (Arendt, 1996, p. 2017). Esto pone en crisis a la posibilidad
de cultura misma, una vez que la cultura se reduce al entretenimiento, realizado mediante el
consumo de bienes culturales, efímeros como los implicados en el propio proceso metabólico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de aquí, se colocan algunas interrogantes para pensar los límites y
posibilidades de experiencia en una educación de los sentidos mediada por artefactos
culturales que son producidos como mercancías. Una vez que “(…) la experiencia es un
hecho de tradición (…) tanto en la vida privada como en la colectiva” (Benjamin, 2010, p.
9)”, ¿cuáles son los efectos de estas formas de producción cultural sobre su recepción y
posibilidades de una tradición5? ¿Cómo componer unas formas de recepción del mundo de las
cosas, así como una percepción que establezca una relación crítica con el pasado?

Amerita marcar una distancia de estas pretensiones respecto a una crítica conservadora de la cultura,
en la medida que, a diferencia de Ortega y Gasset (en su libro La Rebelión de las Masas publicado en
1930), “La crítica que realizan los frakfurtianos a las masas y a la cultura no es regresiva (no es una
crítica conservadora de la cultura) que añora un pasado supuestamente mejor, dicen Adorno y
Horkheimer (2009, p. 55), 'no se trata de conservar el pasado, sino de cumplir sus esperanzas'”
(Bassani; Vaz, 2014)
5

ARTIFACTS (CULTURAL) AND EDUCATION OF THE SENSES
ABSTRACT
This work presents a discussion around contemporary cultural forms, transformations in the
production of (cultural) objects, as well as in reception, and their relationship with an
education of the senses. We work from a dialectical materialist perspective, represented in a
singular way in W. Benjamin.
KEYWORDS: cultural artifacts; education of the senses; Benjamin.

ARTEFATOS (CULTURAIS) E EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS
RESUMO
Este trabalho apresenta uma discussão em torno das formas culturais contemporâneas, das
transformações na produção de objetos (culturais), bem como na recepção, e sua relação
com a educação dos sentidos. Trabalhamos a partir de uma perspectiva materialista
dialética, representada de forma singular em W. Benjamin.
PALABRAS CLAVES: artefatos culturais; educação dos sentidos; Benjamin.
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ARTES MARCIAIS MISTAS E A APRESENTAÇÃO CORPORAL DE
LUTADORAS NO INSTAGRAM1
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RESUMO
Objetivamos explorar a interpretação de imagens de lutadoras de artes marciais mistas
(MMA) no Instagram. Realizamos sessões de grupo focal com quatro estudantes
universitários homens e quatro mulheres. Evidenciamos o olhar dos estudantes homens
tendencioso à objetivação do corpo das lutadoras. As estudantes mulheres mostraram-se
mais sensíveis às feminilidades plurais. A tendência de comparação entre atletas masculinos
e femininos foi observada em ambos os grupos.
PALAVRAS-CHAVE: MMA; Corpo; Instagram.

INTRODUÇÃO
A participação das mulheres no MMA, sobretudo no Ultimate Fighting Championship
(UFC), a organização hegemônica nos eventos da modalidade, ao mesmo tempo que desafia
normas tradicionais de gênero, também mantém práticas organizadas por uma concepção
heteronormativa. Um exemplo dessas práticas tidas como naturais é a persistente objetificação
do corpo das lutadoras no espaço discursivo do UFC (WEAVING, 2015).
Como a participação das mulheres em esportes competitivos é inconsistente com os
tradicionais papéis femininos, historicamente observa-se uma tentativa de “proteger” as
atletas de uma possível rejeição (KANE, 2011). Para isso, suas habilidades atléticas são
trivializadas através de estratégias de ambivalência, tentando reconciliar a incompatibilidade
entre a feminilidade e o mundo masculino do esporte (CRANMER; BRANN; NICHOLAS,
1
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2014). Nessa direção, com a crescente participação das mulheres em esportes de combate,
incluindo-se o MMA, observa-se uma tendência para que os corpos das mulheres lutadoras
sejam sexualizados de maneiras que acomodem a atratividade heterossexual com a imagem de
corpos fortes e resistentes (CHANNON et al., 2018).
A partir dessa problemática, objetivamos descrever como estudantes universitários(as)
interpretam as imagens corporais que as lutadoras de MMA publicam em suas contas do
Instagram. Escolhemos o Instagram por ser, na atualidade, uma das principais redes virtuais
de compartilhamento de fotos.
MÉTODOS
Realizamos grupo focal com oito estudantes universitários(as). Os estudantes foram
divididos em dois grupos de igual número, um exclusivamente com mulheres e outro só com
homens. As sessões objetivaram discutir e comentar 18 imagens que nove lutadoras de MMA,
campeãs ou ex-campeãs do UFC no momento da coleta (abril de 2018), publicaram em suas
contas do Instagram.
Após gravação, os áudios das interações foram transcritas e analisadas por um análise
de conteúdo. Em nossa análise, emergiram quatro categorias discursivas: atleta e também
mulher; a gente sabe que isso vende; luta como um homem; e representatividade importa.
ATLETA E TAMBÉM MULHER
Neste

tópico,

agrupamos

os

discursos

dos(as)

participantes

referentes

à

representatividade das imagens, respondendo à pergunta: Como vocês interpretam essas
imagens? “Para mim, eu vejo o dia a dia delas, o que elas fazem” (P2, homens); “[...] tem que
quebrar com esse padrão de que ela é só isso e pronto [...] ela tem vida social, tem filhos, tem
marido, tem a vida dela” (P1, mulheres). Em tese, a percepção dos dois grupos é de que as
lutadoras usam o Instagram para apresentar suas vidas para além do contexto esportivo.
Uma extensa literatura já evidenciou a persistente cobertura da mídia esportiva em
retratar as mulheres a partir da sua atratividade e secundarizando suas performances atléticas.
Essa insistente representação molda nossas percepções de forma a naturalizar a ambivalência
de uma pessoa ser atleta e também ser mulher: “Elas não deixam de ser mulheres por optar

pelo MMA” (P3, mulheres); “Da mesma forma que elas mostram que são lutadoras, mostram
também que são mães de família [...]. São mulheres em si” (P3, homens).
Apesar de compartilharem da mesma percepção sobre a ambivalência que as imagens
das lutadoras transmitem, os dois grupos apresentam diferenças discursivas com significado
simbólico expressivo. Mesmo sem imagens que mostrem as lutadoras no papel de mães, há,
nas falas do grupo dos homens, referências aos papéis e funções socialmente esperados que
sejam exercidos pelas mulheres, como o papel de mãe e esposa. Vê-se também a beleza e a
erotização das atletas como requisitos indispensáveis para o ser mulher: “[...] na mesma hora
que elas conseguem mostrar que são lutadoras, elas conseguem mostrar a beleza e a
erotização” (P4, homens).
Em outra direção, pudemos observar, nos dois grupos focais, a argumentação de que,
como há preconceito com o ato de mulheres participarem de lutas, a publicização das imagens
dessas lutadoras em seus ofícios cumpre, em alguma medida, a função de amenizar as
consequências do preconceito. Nesse sentido, reforça-se a noção de que o consumo de
imagens “masculinizadas” de lutadoras subverte nossas associações cognitivas mais
arraigadas e tensiona os limites corporais inerentes a uma visão binária de gênero. Em uma
concepção determinista, o gênero é compreendido como estrutura binária que estabelece uma
clara divisão entre homens e mulheres que “usualmente se concebem como polos opostos que
se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação-subordinação” (LOURO, 2015).
Embora a ascensão da participação das mulheres em diversas modalidades esportivas
seja perceptível, há ainda um estigma implícito em torno da sexualidade das atletas no esporte
feminino. Essa percepção é observada apenas entre as participantes do grupo focal de
mulheres: “eu acredito que muita gente olha, por exemplo, está lá assistindo a luta, ah, essa
mulher deve ser lésbica [...]” (P1, mulheres). Ainda que o moderador do grupo focal tenha
provocado a discussão, os homens que participaram desta pesquisa silenciaram,
desconversaram ou banalizaram a discussão: “Já existe esse negócio aí, mas é porque o povo
se esconde, eu acho né [...], estou falando por causa da foto [...]. Eu não, não vou ganhar dez
centavos por isso aí, nem ligo” (P2, homens).

A GENTE SABE QUE ISSO VENDE
Nessa categoria, reunimos as falas que contemplaram a discussão sobre a objetificação
do corpo da mulher atleta no MMA. Os homens adjetivaram as mulheres como: “Gracinha,
delicinha” (P2, homens), “Delicinha” (P3, homens), além de “coisinha”, “bonita” e
“monstro”. A palavra “forte” – referente a força, elemento característico das modalidades de
lutas – usada para adjetivar as lutadoras aparece quatro vezes. No grupo das mulheres os
adjetivos foram: “Olha essa daqui, são muito bonitas” (P1, mulheres); “Só vejo mulheres
lindas, fortes” (P3, mulheres); além de “fofa”, “musa” e “estranha”. O adjetivo “forte”, foi
usado para caracterizar as lutadoras 14 vezes.
Ao constatarem que uma das lutadoras em análise já foi por algum tempo a principal
atleta da organização UFC – entre mulheres e homens – os(as) participantes concordam que
“ela lutava pelo fato da beleza” (P1, homens), e que a atratividade das lutadoras “influencia
demais” (P2, homens), “principalmente no caso do MMA feminino” (P1, homens).
Os(as) participantes demonstram perceber que no caso do MMA, outras questões
estão em negociação para a promoção de uma lutadora. Além disso, um(a) atleta profissional
tem outras fontes de renda e patrocínios. Para os(as) participantes, mostrar a “sensualidade e
vendendo o produto [...]; a gente falou da beleza naquela hora, justamente eles pegaram elas,
porque elas são bonitas, e sabe dizer com a imagem” (P2, homens).
A ascensão da sexualização das lutadoras de MMA não só banaliza a participação das
mulheres na modalidade como é prejudicial para o desenvolvimento do próprio esporte, na
medida em que os corpos apresentados são padronizados dentro de uma cultura
heteronormativa, excluindo possíveis talentos que não se enxergam dentro da modalidade
(CHANNON et al., 2018).
LUTA COMO UM HOMEM
O desempenho masculino é sempre utilizado como critério de comparação, e esse
discurso é sempre repetido e reproduzido: “Nem parece ser uma mulher, luta como um
homem” (P3, mulheres). Uma comparação muito comum no contexto esportivo, a
comparação entre o modo de jogar de mulheres e homens, referindo-se ao comportamento
corporal das mulheres como menos eficientes do que o dos homens: “Porque luta não é vista
como algo feminino, algo para as mulheres. Praticamente você não vê em qualquer lugar, na

escola, na rua, brigando [...], tapas você vê mulher [...] mulher, você vê brigar mais por
relacionamento” (P2, homens). Nesse caso, a comparação é entre o jeito como as mulheres
batem, que geralmente é caricaturado com tapas – em vez de socos – sustentados por braços
descoordenados, sem utilização do tronco. A dificuldade em realizar um soco forte ou mais
eficiente, geralmente é justificada pela manifestação de uma diferença biológica entre homens
e mulheres, ou seja, uma “atitude feminina” de comportar-se e movimentar-se.
Para Íris Young (1980), a explicação de que a diferença observada entre o modo de
jogar/lançar/socar de meninas e meninos seja essencialmente biológica é equivocada.
Segundo a autora, a experiência da mulher de posicionar-se e movimentar-se é comprometida
culturalmente.
REPRESENTATIVIDADE IMPORTA
Na percepção dos homens, as imagens postadas pelas lutadoras podem influenciar
positivamente outras meninas e mulheres para a prática da luta. Colaborando com a opinião
dos homens, as mulheres compreendem que o preconceito existente é justamente por falta de
visibilidade, “porque, na verdade, em tudo a mulher tem aparecido mais [...]. Mas essa coisa
de ser mais masculinizado é justamente porque a mulher não tinha espaço e muitas coisas que
eram vistas como só para homens” (P3, mulheres).
Entre as 18 imagens usadas no grupo focal, não tínhamos uma representativa de
lutadoras negras, e essa ausência não foi comentada em nenhum dos grupos. Outra
representatividade que não foi notada foi a de mulheres mais pesadas. Nas competições do
UFC, são quatro categorias femininas e oito categorias masculinas.
Algumas imagens possibilitaram a discussão sobre a sexualidade das atletas e o
impacto que essas imagens podem causar negativamente para a marca das lutadoras enquanto
atletas conceituadas, consequentemente pessoas públicas. Uma das participantes comenta
sobre a pressão que as lutadoras homossexuais sofrem nas redes sociais e sobre a coragem de
assumirem tal condição: “Eu acho que elas devem ter muito medo por causa disso,
preconceito, mas em contrapartida devem ser muito corajosas, elas enfrentam isso no treino,
na luta mesmo, elas talvez não tenham medo de se expor, não sei” (P4, mulheres).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciamos a permanência de estereótipos sobre a participação da mulher em
esportes tradicionalmente masculinos, com o olhar dos homens participantes da pesquisa
tendencioso para a objetivação do corpo das lutadoras. Já as participantes mulheres parecem
ser mais sensíveis às diversas formas de vivenciar o ser mulher. Para os homens, a
atratividade da lutadora influencia no desenvolvimento da carreira das atletas da organização
UFC. As mulheres percebem os desafios e a coragem das lutadoras em análise.
Evidenciamos nos dois grupos a tendência de comparação entre mulheres e homens no
esporte, com a permanência do discurso biologicista como determinante das diferenças. Os
dois grupos também se assemelham no reconhecimento de que a veiculação das imagens de
proeminentes lutadoras de MMA pode influenciar outras meninas e mulheres na prática das
modalidades de lutas.
A partir dos dados e discussões constata-se que a autoapresentação das lutadoras
negocia, em certa medida, a inconformidade de uma feminilidade normalizada no espaço
masculino do UFC.

MIXED MARTIAL ARTS AND THE BODY PRESENTATION OF
FIGHTERS IN THE INSTAGRAM
ABSTRACT
We aim to explore the interpretation of mixed martial arts (MMA) fighters images on
Instagram. We held focus group sessions with four male and four female college students. We
evidenced the male students' gaze tending to the objectification of the female fighters' bodies.
Female students were more sensitive to plural femininities. The trend of comparison between
male and female athletes was observed in both groups.
KEYWORDS: MMA; Body; Instagram.

ARTES MARCIALES MIXTAS Y PRESENTACIÓN DEL CUERPO DE
LUCHADORES EN INSTAGRAM
RESUMEN
Nuestro objetivo es explorar la interpretación de las imágenes de luchadores de artes
marciales mixtas (MMA) en Instagram. Llevamos a cabo sesiones de grupos focales con
cuatro estudiantes universitarios varones y cuatro mujeres. Evidenciamos la mirada de los
estudiantes varones tendiendo a la objetivación de los cuerpos de las combatientes. Las
alumnas eran más sensibles a las feminidades plurales. Se observó una tendencia de
comparación entre atletas masculinos y femeninos en ambos grupos.
PALABRAS CLAVE: MMA; Cuerpo; Instagram.
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ATIVIDADES FÍSICAS E AS ROTINAS DE CUIDADOS DE UM GRUPO
DE PESSOAS SUBMETIDAS À CIRURGIA BARIÁTRICA: QUESTÕES
PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
Buscou-se compreender os sentidos do envolvimento de um grupo de pessoas submetidas à
cirurgia bariátrica com a prática de atividades físicas. Adotou-se uma metodologia
qualitativa. O período pré-operatório, assim como a fase posterior ao procedimento, revelou
que a relação com as atividades físicas esteve fortemente mobilizada pela noção de
responsabilização do indivíduo pela sua própria condição. Tais questões trazem desafios a
determinados conteúdos da Educação Física e suas assimilações.
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Bariátrica; Atividade Física; Cultura; Responsabilização de
si.

INTRODUÇÃO
A cirurgia bariátrica é uma intervenção indicada para o tratamento integral do que hoje
a medicina conceitua como obesidade, sendo recomendada pelo Ministério da Saúde somente
enquanto último recurso e quando constatada a ausência ou insuficiência de respostas do
paciente aos cuidados clínicos e às estratégias de promoção da saúde2 .
Cabe dizer que “a emergência do conceito de obesidade e a patologização dessa
condição ocorreram em momentos históricos relativamente recentes no Ocidente”
(SANTOLIN; RIGO, 2015, p. 92). Nesse sentido, ela legitimou-se, paulatinamente, como
tema da medicina, passando a ser vista como “causa de doenças, objeto de uma argumentação
sanitária cada vez mais avançada, de uma lenta, porém contínua, medicalização, até ser
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Ver http://www.blog.saude.gov.br/entenda-o-sus/50927-cinco-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-acirurgia-bariatrica-nosushtml.html. Acesso em: 14 mai. 2021
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finalmente designada como epidemia mundial” (POULAIN, 2013, p.158). Como
consequência, assistiu-se à reestruturação da análise do corpo gordo a partir dos critérios de
avaliação, dos cálculos e das medidas característicos da racionalidade científica (BENTO;
MÉLO, 2019). Por conseguinte, a cirurgia bariátrica aparece aqui como expressão de um
contexto de representações específicas da corporeidade e da obesidade ou, para utilizarmos as
palavras de Poulain (2013, p.36), “de um sistema de representações relativo ao corpo e à
corpulência”.
Partimos da tendência das sociedades contemporâneas em estabelecer uma relação
equivalente entre a condição corporal e as capacidades do sujeito (BENTO; MÉLO, 2019),
fundamentada na possibilidade do controle técnico do sujeito sobre seu próprio corpo. Os
recursos e informações disponibilizados pelo campo da biomedicina, das biotecnologias e
indústria corporal como um todo têm sido culturalmente preconizados como elementos a
serem assimilados nas disposições e atitudes individuais, no nosso planejamento
reflexivamente organizado da vida e do corpo, sendo estes últimos cada vez mais entendidos
como reflexo das escolhas e opções pessoais (GIDDENS, 2002).
Tais referências têm subsidiado mecanismos de negativização do corpo e da
subjetividade da pessoa gorda, bem como sua associação a um exercício precário de
autorreflexão. Codificada a partir dos conteúdos de uma pedagogia do fitness (CÉSAR;
DUARTE, 2009) e da correlata cultura da performatividade (NEIRA; BORGES, 2018), sua
corporeidade é automaticamente associada ao desprovimento de saúde e à necessidade de
medicalização.
Dentro do panorama mais geral de recomendações para um exercício ideal de
autogestão, o estímulo às atividades físicas se sobressai numa “linguagem prescritiva e
funcional”, traduzido como componente do modelo comportamental necessário para a fixação
de um estilo de vida saudável (NEIRA; BORGES, 2018, p.578) e, portanto, em atendimento
às premissas do cenário cultural acima destacado.
Interessa-nos, a partir disso, compreender como tais sentidos ressoam na relação dos
interlocutores com a prática de atividades físicas. Conforme demonstraremos, tanto a decisão
pela cirurgia bariátrica quanto o gerenciamento de si desempenhado na fase posterior ao
procedimento revelam as expectativas, conflitos e possibilidades por eles vislumbradas a
partir dos seus modos e/ou tentativas de engajamento com tais recursos.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa, foi adotada uma metodologia qualitativa. Como técnica de
investigação, utilizou-se, primeiramente, a observação participante, justificada pelo fato da
pesquisadora principal ter presenciado as reuniões de um grupo de orientação e de
acompanhamento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Tal processo se deu mediante
autorização de comitê de ética e, ainda, do coordenador dos encontros, um médico especialista no
procedimento. Ao final das reuniões, a pesquisadora apresentava o estudo a algumas pessoas que,
interessadas em contribuir, disponibilizavam-se às entrevistas.
O material empírico foi obtido entre outubro de 2017 a maio de 2018, por meio de
entrevistas semiestruturadas. A pesquisa contou com a participação de 15 mulheres e 2 homens,
cuja faixa etária variava de 26 a 56 anos, moradores da região do Vale do São Francisco (onde o
estudo foi desenvolvido), mais especificamente das cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA.

O grupo foi composto por técnica de enfermagem, assistente administrativa, gerente
operacional, profissionais autônomos, vendedor, técnica de contabilidade, enfermeira,
coordenadora pedagógica, assistente parlamentar, professora, correspondente bancária,
administradores, blogueira e estudantes.
As entrevistas foram gravadas por meio de um aplicativo de celular e arquivadas em
computador para posterior transcrição. A análise dos dados foi feita à luz da antropologia
interpretativa de (GEERTZ, 2008). Salientamos que os participantes foram referenciados por
meio de pseudônimos.
RESULTADOS
Na contextualização das suas experiências corporificadas e vivenciadas na fase
anterior à cirurgia, boa parte dos interlocutores nos falam de sucessivas estratégias de
adequação aos parâmetros estéticos de cada época vivida: ora seu corpo era tido como
“faltante” (desprovido de determinados atributos enaltecidos em tal momento), ora como
“excessivo”. Mas, apesar de coincidirem em seu poder de mobilizar angústia e frustrações, as
referências ao “ter tido um corpo magro” e “ter tido um corpo gordo” pareceram diferenciarse por uma caracterização muito particular deste último, nitidamente assimilada por alguns
entrevistados: sua vinculação a ameaças e risco de doenças, bem como à própria morte.

As rememorações de seus processos de reconhecimento como pessoa gorda trazem de
modo marcante suas tentativas de reversão da situação - dentre estas, as atividades físicas.
Segundo os participantes, não foram raras as recomendações dessas práticas por
profissionais e especialistas, os quais as destacavam como recurso importante no rol das
incumbências pessoais necessárias para a resolução do sobrepeso lido como problema central.
As lembranças atribuídas à sua relação com a prática de atividades físicas constantemente
evidenciavam a primazia do emagrecimento como objetivo. Isto, por sua vez, quase sempre se
fazia acompanhar pela frustração de não conseguirem atingir os números esperados ou de não
incluí-las numa rotina definitiva. Em contrapartida, a decisão pela cirurgia sugere o ponto de
virada de uma trajetória de autogerenciamento marcada por insucessos:
“Eu tentava. Às vezes eu entrava na academia, ia uma semana, faltava três.
Eu não tinha esse compromisso comigo mesma (Rabeche, 30 anos).
“Bem antes da cirurgia eu fazia academia, praticava esportes. Mas depois de
um tempo eu fui deixando essas coisas de lado. Me cuidava, sabe, mas às
vezes era muito difícil emagrecer. E aí fui me desmotivando” (Vicente, 26
anos).

Por outro lado, a desmotivação para a prática de atividades físicas foi, por vezes,
justificada pelo sentimento de inadequação do seu corpo aos padrões estéticos que os
participantes entendiam como hegemônicos nos diversos espaços de produção corporal,
evitando, assim, sua exposição.
Também para a viabilidade de sua submissão ao procedimento cirúrgico, a relação
com as atividades físicas permaneceu como categórica:
“Para poder me operar, a médica explicou que a perda de peso no préoperatório é muito importante. Além da dieta, eu também fui obrigada
[risos] a fazer uma atividade física. Em um ano eu emagreci 13kg, porque
foi a meta que ela deu” (Glória, 42 anos).

A autoridade perita constituiu-se como peça fundamental nessas ponderações.
Contudo, ainda assim, a reflexividade do eu exigida nesse momento se expressa na
capacidade determinante do indivíduo em gerenciar as ameaças a que seu corpo encontra-se
exposto, soando como uma tentativa restante de atestar sua capacidade de monitoração dos
riscos para a própria vida. É nesse sentido que os esforços para uma dedicação mais estável às
atividades físicas se assumem com mais força.

Enquanto investimento central de um planejamento reflexivo do corpo e da vida, o
envolvimento com as atividades físicas foi, por fim, referenciado como recurso indispensável
ao asseguramento da eficácia da cirurgia, tanto no que diz respeito à estabilidade do peso em
níveis adequados quanto ao trato de questões estéticas associadas ao processo de
emagrecimento do pós-cirúrgico:
“Tô vendo que depois da cirurgia eu tô precisando enrijecer minha massa
muscular, porque eu tô com um déficit nisso. […] (Glória, 42 anos).

Para outros, a experiência da cirurgia foi descrita como
“uma oportunidade de fazer uma nova história. Eu quero me espelhar nas
pessoas que se operaram e que estão bem graças às mudanças na prática de
exercícios e na alimentação. Não quero entrar no índice dos que voltam a
engordar” (Rabeche, 30 anos).

Pelo exposto, a perspectivação do futuro também se faz pela expectativa de uma
instrumentalização ideal da própria conduta Neira (2018), inclusive a partir de exemplos e
contraexemplos fornecidos pela condição corporal de outras pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fim de nossas análises, entendemos que as realidades acessadas ao longo de nosso
estudo falam, especialmente, de grandes desafios lançados aos saberes produzidos no campo
da Educação Física e seus lugares nos arranjos sociais contemporâneos.
Vimos que as expectativas lançadas às atividades físicas se dão em meio a modelos
totalizantes de existência que trazem como fundamento a operacionalização do corpo e de
suas expressões.
Tomadas a partir dos valores mais basilares da cultura da performatividade, as
experiências analisadas se fazem em meio a um panorama social em que se suprimem as
subjetividades e especificidades das trajetórias individuais. Nesse sentido, corpos e pessoas se
veem numa pedagogia uniformizante de endereçamento ao mundo, atendendo a estratégias de
normalização e regulação dos corpos que, por vezes, revelam-se nos conteúdos de discursos
que têm disputado a instituição das diretrizes curriculares para a Educação Física, como
demonstra (NEIRA, 2018).
Resta refletir se, ao restringirem os corpos e subjetividades num cenário de
culpabilizações, os atuais regimes de validação dos cuidados de si têm, de fato, contribuído

para o acesso à saúde como direito ou, ao invés disso, afastado pessoas das práticas e dos
ambientes (pretensamente) de promoção da qualidade de vida em que elas podem ter essa
culpabilidade ainda mais exposta. É preciso então seguirmos indagando sobre que expressões
de vida nossas epistemologias têm incluído.

PHYSICAL ACTIVITIES AND CARE ROUTINES OF A GROUP OF
PEOPLE SUBMITTED TO BARIATRIC SURGERY: QUESTIONS FOR
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
We sought to understand the meanings of the involvement of a group of people who
underwent bariatric surgery with the practice of physical activities. A qualitative
methodology was adopted. The preoperative period, as well as the phase after the procedure,
revealed that the relationship with physical activities was strongly mobilized by the notion of
the individual's responsibility for his own condition. Such questions bring challenges to
certain contents of Physical Education and its assimilations.
KEYWORDS: Bariatric surgery; Physical activity; Culture; Self-responsibility.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y RUTINAS DE ATENCIÓN DE UN GRUPO
DE PERSONAS SOMETIDAS A CIRUGÍA BARIÁTRICA: PREGUNTAS
PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Buscamos comprender los significados de la participación de un grupo de personas que se
sometieron a cirugía bariátrica con la práctica de actividades físicas. Se adoptó una
metodología cualitativa. El período preoperatorio, así como la fase posterior al
procedimiento, revelaron que la relación con las actividades físicas estaba fuertemente
movilizada por la noción de responsabilidad del individuo por su propia condición. Tales
preguntas traen desafíos a ciertos contenidos de la Educación Física y sus asimilaciones.
PALABRAS CLAVES: Cirugía bariátrica; Actividad física; Cultura; Responsabilidad propia.
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CENAS DO “BRINCANTE”: CORPO, DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
A dança como conteúdo da Educação Física (EF) tem no “Brincante – o filme”, sentidos que
contribuem para a área. Adotamos a fenomenologia, buscando compreender como a
linguagem da dança no cinema contribui com a EF. Percebemos simbolismos da dança
ligados à natureza e à cultura indígena que revelam gestualidades, estesias e saberes que
potencializam os sentidos da área da EF.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; dança; Educação Física.
O “BRINCANTE” EM CENA
“Brincante – o filme” é um documentário, dirigido por Walter Carvalho, que traz
elementos poéticos do universo existencial e trechos das produções do artista pernambucano
Antônio Nóbrega. O filme mistura ficção e realidade, provocando múltiplas emoções,
devaneios e expressões, transportando-nos a um novo mundo, mobilizando-nos ao deleite
apreciativo de diversas linguagens (teatro, música, dança, poesia), repletas de símbolos,
imagens e personagens e paisagens corporais. Destacamos as expressões de diversas
manifestações de dança que circulam na película e que contribuem para os saberes da
Educação Física (EF).
Os gestos dos corpos, suas danças e experiências estéticas se imbricam com a
historicidade do artista, tecendo um sentido existencial que não traduz sua vida e sua cultura
corporal, mas diz muito a respeito delas. O filme revela-se como mais um exemplar que
sintetiza muito sobre a complexidade das produções nobreganianas, pois a expressividade de
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seu corpo nos educa pela sensibilização de nosso olhar. Ao apreciarmos as cenas de dança que
mobilizam nossos corpos, fazendo-nos sentir diversas emoções que transformam nosso ser.
Segundo Porpino (2006), a educação revela-se como aprendizagem da cultura, na qual
há a apropriação e, ao mesmo tempo, recriação e criação de cultura. A dança como conteúdo
da EF é um ir e vir de formas impregnadas de sentidos que são recriados a cada momento de
sua realização. “Essa recriação é ao mesmo tempo única e coletiva, pois cada ser humano a
recria a partir de suas próprias experiências estéticas, mas tais vivências só podem ser
entendidas a partir da cultura que lhe dá sentido” (PORPINO, 2006, p. 106). Os sentidos
culturais dessas danças provocam muitas sensibilidades e emoções das quais despertam
beleza, emoções e aprendizagens, abrindo novos horizontes para o campo de saberes da EF.
Buscamos apresentar as expressões educativas existentes no “Brincante – o filme”,
identificando a maneira como essa expressividade corporal pode contribuir com a EF através
das significações da linguagem da dança em um exercício corporal de busca por outros
sentidos existenciais. Adotamos a fenomenologia de Merleau-Ponty para a redução, isto é, a
ampliação de horizontes de sentidos do fenômeno estudado, buscando compreender a maneira
como a expressividade do corpo brincante pode contribuir com a EF, interpretando algumas
expressões de dança ligadas à natureza e à cultura indígena, buscando compreender os
elementos simbólicos, as gestualidades, as estesias e os saberes da cultura.
OS CORPOS QUE DANÇAM
O ritmo das visibilidades de dança, as cenas, os sons e suas poéticas engajam um jogo
que mobiliza os sentimentos de nosso corpo, o espaço-tempo em torno de nós para nos
convocar a um novo olhar. Logo, somos educados e impactados pela expressividade corporal
que, ao dançar, embriaga-nos com a potência cênica delineada na presença sacralizada do
gesto. Os corpos se mostram atrelados à Terra, fértil, pulsante e farta, grávida de vida. Esses
corpos, filhos de Gaia, vindos da Terra, trazem-nos a ideia de que o corpo sagrado dança.
Esse dançar se aproxima do sagrado, um elemento do corpo que pode se revelar na
experiência estética e colaborar com uma educação sensível (OLIVEIRA, 2020). Esse educar
se faz na expressividade do corpo brincante, que nos transporta a uma dança que se faz na
delicada movimentação dos dedos dos pés, na sustentação estática e impactante do corpo. Na
mobilidade lenta, dramática e lânguida das pernas dos outros dançarinos que, a todo o

momento, sustentam-se no ar. Há a evidência, em certa medida, do profano, do não-sagrado,
do baixo corporal, que apresenta-se coberto pelos tecidos de cor bege como areia. Lama, água
e terra colorem os tecidos cutâneos. Os ouvidos se abrem para escutar o ventre da mãe Terra.
Os corpos se movimentam de modo diferente. Expandem-se, erguem-se na
dramaturgia cênica. Um corpo interage com outro corpo, sem se tocar, ao ritmo da música, de
modo lento e intenso. Esse corpo que aprecia, desespera-se com a terra. Esses grãos,
espalhados pela pele, colorem-na, transportando-nos ao drama carnal de nossa finitude. Esses
corpos revelam-se como dimensão sagrada, portanto, agregam saberes importantes para a EF.
O sentir e ser com os outros, transforma-nos. “O sagrado não se configura num estado de
transcendência, idealizado, fora de nós, mas se realiza no corpo, na carne” (OLIVEIRA, 2020,
p.198).
Há uma pulsação simbólica do humano ligado à mãe Terra também na performance de
Antônio. Em seu solo de dança, a poética é tecida na expressividade de seu corpo. A dança se
confunde com sua presença corpórea e vice-versa. Seus gestos nos fazem lembrar a evolução
histórica da humanidade, desde quando o homem foi primata, bem como sua própria
animalidade que o constitui, fazendo-o sensível e humano. Outros gestos, caretas e pulsações
rítmicas tecem várias outras sensações, dramas e imagens, entre elas, o louco e a criança.
Segundo Porpino (2006), a dança é educação, pois o sentido estético do educar se dá pela
vivência da dança, em suas diversas configurações. A dança revela várias expressões do
corpo, poetizando a própria vida, bem como potencializando sentimentos e possibilitando
novas formas de compreensão do mundo que ampliam os saberes da EF.
Nesse dançar, leva-se em conta a lógica sensível, o imaginário e a expressividade do
louco e da criança como saberes relevantes, pois, para a educação, se faz essencial
considerarmos a história, os afetos, o sonho, a linguagem e as relações sociais. Isto porque as
experiências necessitam ser compreendidas como fatos existenciais, que se dão na experiência
da intersubjetividade, da história, do imaginário, dos afetos, das potencialidades e da
expressão do corpo (NÓBREGA, 2015).
O corpo de Antônio dança ao som de uma música instrumental indígena,
sintonizando-nos ao sagrado corporal, associado à ritualização dos povos indígenas do Brasil.
Segundo Pereira (2019), a dança de origem indígena relaciona-se ao sagrado, à purificação do
corpo e do espírito, potencializando o corpo a expressar-se e a apreender sentidos únicos,

específicos e excepcionais, que revelam valores e apresentações de um grupo social. O corpo
de Antônio nos faz sentir o poder de sua presença e intencionalidade, convidando-nos a abrir
os poros de nossa pele e entrarmos em sintonia com o mundo expressivo da cultura indígena.
Sentimos múltiplas sensações: leveza, tranquilidade, inquietação, vertigem e desconforto, em
meio aos mistérios, sonoridades, potencialidades e ancestralidades expressas na tela.
Figura 1 - O corpo ritualizado da dança indígena.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HXpQwTFIfN8

A cultura indígena revela um pouco do que somos, assim como do que ainda não
somos. A comunicação de meu corpo com a dança indígena, trazida na expressividade do
corpo de Antônio Nóbrega, no exercício de apreciação do filme, desencadeia novas
potencialidades e aprendizagens que ampliam as paisagens da dança no cinema. O corpo se
permite a “essa capacidade de mimetizar, se misturar com as coisas do mundo e
metamorfosear a uma outra forma, nos lança a pensar numa racionalidade aberta em que o
estranho se conforma no corpo e funda um instante singular” (OLIVEIRA, 2020, p. 193). Os
valores simbólicos das danças trazem e, ao mesmo tempo, escondem muitas significações que
precisamos levar em conta para compreendermos as narrativas das danças na EF.
Segundo Chevalier (1982), o símbolo é a chave de um mistério, necessitando sempre
de ser decifrado de várias formas e jamais podendo ser explicado definitivamente, pois ele
escapa a toda e qualquer definição, assemelhando-se: “[...] à flecha que voa e que não voa,
imóvel e fugidia, evidente e inatingível. As palavras serão indispensáveis para sugerir o
sentido ou os sentidos de um símbolo; mas [...] elas serão incapazes de expressar-lhe todo o
valor” (CHEVALIER, 1982, XIII). Os símbolos revelam velando e velam revelando, isto é,
mostram escondendo, ao mesmo tempo, que escondem mostrando um conjunto de múltiplas

dimensões, percepções, contradições e significações de fantasias, linguagens, narrativas,
juízos, crenças, emoções, sonhos e desejos; conforme as histórias, as sociedades, as culturas,
as artes e os indivíduos.
Os símbolos constituem o coração da vida imaginativa das pessoas, convidando-as a
uma experiência de profunda transformação em suas (con)vivências. Sabe-se que os símbolos
estão presentes nas ciências e nas artes, bem como em todas as técnicas e os enigmas da
existência. O pensamento simbólico precede a linguagem e a razão discursiva, propalando os
aspectos mais profundos dos sonhos, da poesia, da realidade e dos outros saberes. Os
símbolos estão entrelaçados às dimensões natural e cultural do humano, que “[...] traz, tal
como uma medalha, a marca da lembrança de uma existência mais rica, mais completa, quase
beatificante [...] ele reencontra a linguagem e, às vezes, a experiência de um “paraíso perdido”
(ELIADE, 1991, p.9).
As máscaras dão ao rosto dimensões que extrapolam o cotidiano. Ao colocá-la, perdese ao gesto dos músculos faciais e as expressões do rosto. Somos impactados pelo poder
simbólico da máscara em várias cenas do filme: na dança indígena; no personagem do
misterioso Ancião, mascarado, vestido de uma capa e com seu cajado, caminhando pela
estrada barrenta, entre as pedras em paisagens bucólicas e belissimamente verdejantes de
nosso interior brasileiro, assim como também cruzando vagarosamente a cena de dança dos
corpos da mãe Terra; assim como na performance dos dançarinos mascarados e com suas
calças vermelhas. Inúmeras inquietações mobilizam nosso corpo ao ver a cena, pois há um
desejo de dançar com esses personagens, bem como descobrir seus segredos, metamorfoses,
poéticas, formas e saberes tecidos nessas narrativas.

UM DANÇAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA
As contribuições desse dançar no cinema para a EF se revelam por meio da
experimentação, do sentir, da expressividade, da linguagem do corpo como meio de
experimentação do mundo e ressignificação da cultura. A expressividade do corpo educa pela
sensibilização pautada na ressignificação estética dos saberes da dança. A película expressa
símbolos da cultura em seus corpos brincantes, revelando múltiplos ensinamentos de nossa
brasilidade, dando visibilidade a um mundo ainda desconhecido em sua inteireza pela
dimensão gigantesca de saberes e que precisam ser mais discutidos na EF.

No filme, vemos o encantamento do dançar tecido pelo movimento da estética
nobreganiana, que traz uma educação tecida nos corpos. Uma educação que se faz pela
transformação de si e dos outros, através da comunicação entre mestre e seus discípulos nos
passos, nas pausas e nas posturas presentes na atuação cênica de Antônio Nóbrega. Assim,
somos afetados, transformamo-nos por meio da apreciação da cena, haja vista que essa
poética nos contagia, convidando-nos a dançar, bem como modificando nossa percepção do
filme, engajando-nos mais ainda na trama, ampliando nossos horizontes perceptivos em que a
linguagem do cinema e da dança revela-se campo educativo para o corpo, e
consequentemente para os saberes da EF.

SCENES OF “BRINCANTE”: BODY, DANCE AND PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
Dance as a content of Physical Education (PE) has in “Brincante – the film” meanings that
contribute to the area. We choose the phenomenology to expand of meaning, we search the
way how expressiveness of body may contribute with the PE through language of dance on
the cinema. We adopted phenomenology seeking to understand how the dance language
presented at the cinema contributes to PE. We perceive dance symbolisms bonded to nature
and indigenous culture that reveal gestures, aesthetics and knowledge that enhance the senses
in the PE field.
KEYWORDS: body; dance; physical education.

ESCENAS DEL “BRINCANTE”: CUERPO, DANZA Y EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN
La danza cómo contenido de la Educación Física (EF) tiene en “Brincante - la película”
significados que pueden contribuir a la área. Adoptamos la fenomenología para la expansión
de significados, en busca de comprender cómo la expresividad del cuerpo puede contribuir a
la EF a través del lenguaje de la danza en el cine. Los elementos simbólicos de la danza
conectados con la naturaleza y la cultura indígena revelan gestos, estética corporal y
conocimientos culturales que potencian los significados de la EF.
PALABRAS CLAVE: cuerpo; danza; educación física.
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RESUMO
O artigo objetiva identificar de que forma se dá a relação corpo e cultura na formação docente
em Educação Física a partir das publicações científicas (2004-2019), em uma pesquisa
bibliográfica em bases de dados, submetidos ao software Nvivo12 para análise. Percebe-se
que visões relacionadas ao corpo na formação docente em Educação Física ainda estão
voltadas para aspectos biológicos. Ressaltando-se a importância do diálogo entre o corpo e o
saber social que, vem sofrendo transformações.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; cultura; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A Educação Física, desde seu movimento renovador, suscitou vários debates no Brasil,
dentre eles, conforme ressaltado por Bracht (2019) a de que seu objeto de ensino é considerado
um elemento da cultura, sendo este entendimento assumido pelas diferentes instâncias
responsáveis pelos direcionamentos de ações nesta área, inclusive, na formação de professores.
A formação docente de Educação Física é uma combinação entre saúde, educação e
cultura. Cabendo investigar sobre a formação e como ela dá significado a corporeidade. Já que
é por meio do corpo que o ser humano materializa suas relações sociais, é “no”, “com” e “pelo”
1

O trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

corpo que existimos socialmente. A existência social é delineada por mediações culturais
(LARAIA, 2001). Assim, corpos e culturas se entrelaçam por meio de suas experiências no
mundo, perpassando por processos educacionais, tanto na formação básica quanto na de nível
superior.
Le Breton (2017) classificou os significados do corpo em campos, trazendo à tona um
balanço provisório de como os estudos sobre o corpo se orientam a partir dos textos fundadores.
Assim, o presente artigo tem por objetivo entender qual o significado da relação corpo
e cultura na formação profissional de professores de Educação Física a partir das publicações
científicas no período de 2004 a 2019.
METODOLOGIA
A pesquisa com abordagem qualitativa teve como delineamento a pesquisa
bibliográfica, com consulta realizada nas bases de dados Scopus e Scielo em materiais
publicados de 2004 a 2019, considerando como marco o estabelecimento das diretrizes
curriculares nacionais dos cursos de graduação em Educação Física (Resolução CNE
nº07/2004). Os descritores utilizados foram: "corpo" AND "cultura" AND "educação física"
AND (“formação de professores” OR “formação docente”), resultando em 48 publicações que,
após a aplicação dos critérios de exclusão, contabilizaram 8 trabalhos.
Foram identificados os principais temas, em seguida, foram submetidos ao NVivo 12,
sendo realizada a organização das fontes de informação, observação da frequência de palavras
e a realização da codificação manual através da identificação temática, para que pudéssemos
chegar às categorias utilizadas.
Para a análise de conteúdo utilizamos Bardin (2016), operando o texto em unidades, em
categorias, segundo reagrupamentos, para a análise temática. As categorias foram baseadas na
classificação feita por Le Breton (2012), vislumbrando a identificação das interfaces entre
corpo, cultura e formação de professores de Educação Física.
O REFLEXO DO CORPO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O conjunto de trabalhos que atenderam aos critérios desta pesquisa, estão apresentados
a seguir:

Quadro 1 – Produções sobre a temática do corpo, relacionada a cultura na formação docente
em Educação Física
AUTOR
ANO
PERIÓDICO
BOMBASSARO
2009
Educar
VAZ
LUDORF

2009

Interface

2011

Movimento

2013

Educar em revista

2015

Revista de Educação Física (UEM)

2017

Movimento

SILVA
SILVA
LUDORF
CORRÊA
ANDRES
JAEGER
GOELLNER
BORGES
MIRANDA
BERTOLETO

2018

Revista Brasileira Ciência do
Esporte

MARTINS
TOSTES

2018

Movimento

MELO

Fonte: elaborado pelos Autores, 2020.
Das produções científicas identificadas (todas após 2009), cinco delas publicadas em
periódicos da Educação Física e três da Educação, infere-se que estudos referentes ao tema
corpo, relacionado a cultura na formação docente em Educação Física, são recentes e
desenvolvidos predominantemente por pesquisadores da área da Educação Física (SILVA et
al.,2016).
No que tange à frequência de palavras, houve predominância nos termos Educação e
Física, frequentemente usados juntos. E os termos corpo, formação, professores, ensino, gênero,
prática, currículo, apresentam menor destaque (figura 1).

Figura 1 - Nuvem de palavras

Fonte: Nvivo, 2020.

Destacamos o ínfimo realce das palavras cultura e corporal, que combinadas formam
“cultura corporal”, sendo esta, um marco para concepção holística do ser na Educação Física,
como um contraponto ao ensino ancorado na perspectiva da aptidão física e esportivista.
A categorização realizada por Le Breton (2012) aponta para os seguintes campos de
pesquisa: “Lógicas sociais e culturais do corpo”, “Imaginários sociais do corpo” e “O corpo no
espelho do social”, neste caso, evidenciando o papel que o corpo e a cultura ocupam na
formação docente em Educação Física e apontando seus principais direcionamentos.
Daí a importância de fazer reflexões acerca das categorias atravessadas por eles,
compreendendo a produção do conhecimento na área e seus desdobramentos. Corroborando
Queiroz e Silva et al (2016), acredita-se que o estudo da sociologia do corpo está iniciando um
trabalho promissor, inclusive quanto à formação de professores de Educação Física, a partir de
um olhar do corpo como um fenômeno complexo.

a) Lógicas sociais e culturais do corpo
Esta categoria trata de uma zona específica da sociologia do corpo em que a
corporeidade está no centro, dedicada a desvendar as lógicas sociais que se imbricam nela que
são desbravadas levando em consideração as técnicas do corpo, a expressão dos sentimentos e
a gestualidade (LE BRETON, 2017), nos artigos pesquisados, com 6 artigos codificados, e
percentuais entre 2,61% e 0,54%, representados pelas pesquisas:
Martins, Tostes e Melo (2018) analisaram ementas e bibliografias de disciplinas
relacionadas a Educação Infantil nos cursos de formação em Educação Física em 14 cursos de
universidades públicas do Brasil, predominando a visão de corpo a partir de uma visão
biologicista que precisa dialogar com os saberes/fazeres sociais.
Em sua pesquisa Silva, Silva e Ludorf (2011) compararam a visão de corpo de
graduandos de Educação Física de primeiro e últimos períodos. Como relacionam o corpo à
futura profissão, indicando uma predominância da visão técnico-biológica e fragmentada de
corpo no primeiro período e, nos últimos uma compreensão mais integral.
Corrêa (2013), analisou o conteúdo da Revista de Educação Física, utilizada no processo
de formação de professores no Curso Normal de Educação Física para apreender a concepção
de educação física nelas contida, ressaltando a disciplinarização do corpo sadio, compactuando
com o desenvolvimento do “corpo físico”.
Temos que, nos trabalhos pesquisados, essa categoria ganha destaque, isto se dá em
virtude de os artigos apontarem a presença do corpo biológico enfatizado pelas técnicas
corporais como foco dos currículos de Educação Física.
b) Imaginários Sociais Do Corpo
O imaginário social varia de sociedade para sociedade e trata exatamente da
caracterização do corpo. A depender da cultura e do momento histórico o corpo ganha um
imaginário social coletivo, contemplando 6 artigos com incidências entre 1,99% e 0,33%,
principalmente notada no artigo a seguir:
Andres, Jaeger e Goellner (2015) analisaram como estudantes, participantes do
subgrupo Educação Física do PIBID da UFSM, abordaram o corpo, a partir das questões de
gênero e sexualidade, explicitando a forte relação com os aspectos biológicos do corpo,
assentadas em normas sociais que permanecem a partir de uma visão heteronormativa.
c) O Corpo no Espelho do Social

A categoria “O corpo no espelho do social”, apresentando 7 artigos com frequência entre
3,38% e 0,22%, traz o corpo repleto de significações coletivas, que orientam o ator a se
apresentar e representar para o meio social conforme os símbolos de identidade, conforme
textos a seguir:
O autor Ludorf (2009), investigou se, e de que forma, as temáticas relacionadas ao corpo
na contemporaneidade são abordadas por professores universitários de Educação Física,
demostra que assuntos relacionados à estética corporal são contemplados na formação de
professores de Educação Física, anunciando o corpo como espelho do social.
O artigo de Bombassaro e Vaz (2009) trouxe o corpo disciplinado numa perspectiva
foucaultina, parte de uma concepção de corpo baseada na ideia de homem forte, ágil e
empreendedor, com o corpo regido por normas sociais relacionadas a valores do capital.
Miranda e Bertoleto (2018) descreveram a utilização dos saberes circenses na formação
inicial em Educação Física, evidenciando o corpo como sendo elemento de um conjunto de
sentidos e significados discursivamente amparados por uma multiplicidade de agentes e formas
de produção.
Em relação as representações coletivas de futuros professores de educação física, os
pesquisadores trouxeram o corpo associado principalmente à estética. Nessa perspectiva, há
uma distinção entre corpos “cuidados” e “não cuidados”, havendo uma relação de poder entre
sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perceber-se, pela pesquisa, uma maior prevalência de estudos na categoria Lógicas
sociais e culturais do corpo, dialogando com temas como técnicas do corpo, gestualidade,
etiqueta corporal, expressão dos sentimentos, percepções sensoriais, técnicas de tratamento,
inscrições corporais e a má conduta corporal. Sendo as visões relacionadas ao corpo na
formação de professores de Educação Física, ainda voltadas para os aspectos biológicos e um
olhar fragmentado. Salienta-se, a importância do diálogo entre o corpo e o saber social, mas
pôde-se perceber que a compreensão do corpo e da corporeidade sofrem transformações a partir
dos saberes e práticas construídos e desenvolvidos durante a formação docente.

BODY AND CULTURE FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHER
FORMATION IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The article aims to identify how the relationship between body and culture occurs in teacher
training in physical education from scientific publications (2004-2019), in bibliographical
research in databases, submitted to the nvivo12 software for analysis. It is noticed that views
related to the body in teacher training in physical education are still focused on biological
aspects. Emphasizing the importance of dialogue between the body and social knowledge,
which has been transforming.
KEYWORDS: body; culture; physical education;

CUERPO Y CULTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo identificar cómo se da la relación entre cuerpo y cultura en la
formación del profesorado en Educación Física a partir de publicaciones científicas (20042019), en una búsqueda bibliográfica en bases de datos, sometida al software Nvivo12 para su
análisis. Se advierte que las visiones relacionadas con el cuerpo en la formación del
profesorado de Educación Física aún se centran en aspectos biológicos. Destacando la
importancia del diálogo entre el cuerpo y el conocimiento social, que ha venido sufriendo
transformaciones.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; cultura; educación Física;
REFERÊNCIAS
ANDRES, S. S.; JAEGER, A. A.; GOELINER, S. V. Educar para a diversidade: gênero e
sexualidade segundo a percepção de estudantes e supervisoras do programa institucional de
bolsa de iniciação à docência (UFSM). Rev. Educ. Fís/UEM, v. 26, n. 2, p. 167-179, 2015.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70,
2016.
BOMBASSARO, B.; VAZ, A. F. Sobre a formação de professores para a disciplina Educação
Física em Santa Catarina (1937-1945): ciência, controle e ludicidade na educação dos corpos.
Educar, Curitiba, n. 33, p. 111-128, 2009.
BORGES, C. C. O. Políticas de currículo da educação física e a constituição dos sujeitos.
Movimento, Porto Alegre, v. 23, n. 3., p. 841-854, jul./set. de 2017.

BRACH, V.; ALMEIDA, F.Q. Pedagogia crítica da educação física: dilemas e desafios na
atualidade. Movimento, Porto Alegre, v.25, e25001, 2019.
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991. Acessado em: 24/05/2021.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. 2 ed. rev. São
Paulo: Cortez, 2012.
CORRÊA, R. L. T. Cultura, material escolar e formação de professores: como disciplinar o
corpo – imagens e textos. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 49, p. 183-205, jul./set. 2013.
HIGGINS, J.; GREEN, S. (Ed.). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of
Interventions. Version 5.1.0: The Cochrane Collaboration, 2011.
KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 6ª ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.
LARAIA, R.B. Cultura: um conceito antropológico. 14ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2001.
LE BRETON, D. A sociologia do corpo. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
LÜDORF, S. M. A. Corpo e formação de professores de educação física. Interface, Saúde,
Educ., v.13, n.28, p.99-110, jan./mar. 2009.
MARTINS, R. L. D. R.; TOSTES, L. F.; MELLO, A. S. Educação infantil e formação docente:
análise das ementas e bibliografias de disciplinas dos cursos de educação física. Movimento,
Porto Alegre, v. 24, n. 3, p. 705-720, jul./set., 2018.
MIRANDA, R. C. F.; BORTOLETO, M. A. C. O circo na formação inicial em Educação Física:
um relato autoetnográfico. Rev. Bras. Ciên. Esporte, v.40, n.1, p.39-45, 2018.
QUEIROZ E SILVA, T. et al. Is there a sociology of the body in Brazil? Movimento, Porto
Alegre, v.22, n.4, p.1249-1264, out./dez. 2016.
SILVA, L. L. G. et al. Reflexões sobre corporeidade no contexto da Educação integral.
Educação em Revista, Belo Horizonte, v.32, n.01, p. 185-209, Jan./Mar., 2016.
SILVA, A. C.; SILVA, F. A. G.; LÜDORF, S. M. A. Formação em Educação Física: uma
análise comparativa de concepções de corpo de graduandos. Movimento, Porto Alegre, v. 17,
n. 02, p. 57-74, abr/jun de 2011.

CORPOS APPS DANÇANDO NUM PROJETO DE EXTENSÃO:
CONFIGURAÇÕES IMAGÉTICAS EM CENÁRIO PANDÊMICO1
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RESUMO
O seguinte estudo reflete sobre a configuração de corpos apps no período pandêmico, a
partir das experiências vividas num projeto de extensão. Seis composições de dança gravadas
em vídeos por participantes do projeto foram analisadas para verificar a configuração de
corpos dançantes em corpos apps. No cenário pandêmico, os corpos dançantes se
configuram como corpos-apps ao produzir semiosferas digitais e fluxos de sentido
particulares em suas ações de dançar.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; dança; pandemia.
INTRODUÇÃO
Em 2020, assistimos à proliferação de um vírus, Sars-CoV-2, do tipo corona, com alto
grau de contaminação, que provoca doenças respiratórias agudas, levando muitos milhares de
pessoas aos cuidados intensivos dos hospitais e alguns tantos milhares à morte em todo o
mundo. Ainda que muito esteja sendo difundido e estudado sobre o vírus, o impacto sobre os
modos de vida das pessoas ainda está por se estudar. Laskowski-Jones (2020) afirma que no
início da pandemia algumas normas de condutas coletivas estavam começando a se alterar,
tais como: evitar apertos de mão; utilizar materiais para limpeza de objetos, espaços e até das
próprias mãos com mais regularidade; e usar máscaras cirúrgicas em público.
Desde então, mais de 1 bilhão de pessoas foi submetida ao autoconfinamento com
muitas consequências, de acordo com Haleem, Javaid e Vaishya (2020), sobre a sociedade.
Tal fato parece contribuir para que os estudos sobre comunicação digital tenham se centrado
nas formas de disseminação das informações sobre o COVID-19, através desses meios
(KOUZY et al, 2020; CHEN et al, 2020).
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No campo das humanidades, observamos reflexões sobre o momento que estamos
vivendo e sobre os impactos nas nossas vidas e nos nossos corpos. Ainda que num primeiro
momento vejamos as inúmeras lives e aulas de dança e exercícios físicos disseminados nas
redes sociais como reações contábeis e econômicas por parte dos que as oferecem, e os
aspectos relacionados à saúde física e mental que nos fazem associar à prática de atividade
física, também em tempos de pandemia, entendemos estar diante da potencialização de um
corpo app, conforme descrito por Katz (2015).
O seguinte estudo se propõe a refletir sobre a configuração de corpos apps no período
pandêmico, partindo de experiências vividas num projeto de extensão realizado na ESEF/
UPE. Consideramos as seguintes questões como norteadoras de tal iniciativa: como as
participantes do projeto Dançarte estão envolvidas com a criação de vídeo-narrativas sobre o
corpo dançante em situação de pandemia e, no encontro com a tecnologia, quais aspectos da
linguagem visual utilizada compõem tais produções?
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Seis composições de dança gravadas em vídeos e provenientes de vivências realizadas
no projeto de extensão Dançarte, da Escola Superior de Educação Física da Universidade de
Pernambuco, foram utilizados para realização do seguinte trabalho. As dançarinas que
produziram os vídeos realizaram a experiência do dançar de acordo com temas propostos ao
longo das aulas ofertadas no projeto. Cumpre ressaltar que a elaboração das composições foi
condicionada à exploração do dançar em casa, fato que possibilitou um invenção de relações
tecidas entre corpo-dançante e as condições ambientais possíveis das suas próprias
residências. Nesse sentido, a realização dos movimentos, a definição sobre os objetos
utilizados, a escolha de locais e das tecnologias utilizadas para a gravação foi delegada às
dançarinas.
As gravações utilizadas possuem tempo médio de dois minutos e trinta segundos e
foram analisadas por conjuntos de enquadramento que corresponderam a intervalos de cincos
segundos. A análise destes conjuntos se deu de maneira sequencial e à luz da sintaxe da
linguagem visual proposta por Dondis (2003), a qual possibilita identificar elementos de
composição que fundamentam mensagens imagéticas dotadas de qualidades capazes de
desencadear diferentes efeitos estéticos nos sujeitos que recebem informações. Os principais

elementos de sintaxe visual observados foram os elementos de composição e os elementos
básicos. Nesse contexto, partimos da hipótese segunda a qual a qualidade das sintaxes visuais
produzidas pode expressar o tipo de familiaridade dos corpos dançantes com as tecnologias,
ou seja, a intensidade com que este corpo app expressa sua subjetividade num dado cenário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ressaltamos que a análise dos seis vídeos escolhidos possibilitou a identificação de
composições visuais de dança que não se relacionam com intenções midiáticas ou de
propaganda. Um olhar sobre o uso de equipamentos para realização das filmagens, sobre os
espaços utilizados e sobre os materiais de suporte utilizados nas danças possibilitou
identificar uma diversidade quanto ao tamanho das imagens, foco utilizado, posição das
lentes/ câmeras, (quase todas posicionadas na horizontal), enquadramentos e luminosidades.
O manejo de tais aspectos técnicos aparentemente não é familiar ao grupo investigado, razão
pela qual consideramos que os corpos, quando observados enquanto entes app, apresentam
diversidade no tocante ao domínio das tecnologias viabilizadora do registro visual de suas
possibilidades dançantes. Os tons e as rugosidades que as imagens apresentaram configuramse como qualidades que fazem sentido na linguagem visual, mas que também podem ser
percebidas como produtos insipientes de um corpo-software-virtual cuja versão é passível de
ser atualizada.
Para demonstrar a qualidade dos corpos dançantes enquanto corpos apps, ressaltemos,
em linhas gerais, a qualidade dos elementos “equilíbrio” e “tensão” e de sua relação com o
enquadramento da imagem nas composições. Verificamos ênfase na verticalidade da imagem
devido a intenção de privilegiar a imagem do corpo em detrimento da ampliação do cenário.
Isso, parece indicar importância atribuída à imagem do corpo e de seus movimentos, visto que
o enquadramento, ainda que com tendência verticalizada não impossibilitou observar os
principais movimentos realizados. Em alguns casos o enquadramento não abrangeu os
tornozelos e pés, sendo possível observar movimentos dos joelhos para cima. Noutros casos o
corpo foi integralmente mostrado na ação de dançar. As imagens com enquadramento
limitado refletem os graus de liberdade do corpo-dançante. Isto é, enquadramentos que
focalizaram a parte superior do corpo parecem estar associados à mobilidade significativa do
que foi intencionalmente dado à vista do observador, fato que expressa a preocupação de

mostrar as qualidade do corpo dançante através da amplitude de alguns segmentos e não pela
demonstração de uma amplitude geral do corpo na dança.
Quanto à relação corpo-cenário, os eixos visuais invisíveis que constituem os
elementos em segundo plano (quadros, mesa e decorações) não apresentam estabilidade
quanto à posição dos eixos corporais central e apendiculares, tendo em vista que a imagem é
dinâmica em sua duração. Entre si, os elementos em segundo plano apresentam repouso. Já
em relação ao corpo dançante, os eixos não coincidem, pois aqueles que estão em segundo
plano não variam enquanto os eixos corporais se deslocam transversalmente e
longitudinalmente, se aproximam e se afastam do segundo plano. Os raios desenhados pelos
movimentos circulares das dançarinas, ao variarem dos eixos invisíveis em segundo plano,
exercem atração sobre os olhos dos espectadores quanto mais eles (os raios) se destacam.
Raios de magnitude acentuada e que exercem maior tensão nos movimentos realizados são
aqueles produzidos pelos membros superiores nas fases de abdução vertical de braços em
todos os quadrantes da imagem. Com isso é possível verificar um privilégio dos membros
superiores para construção de linguagem visual, fato que não diminui a intensidade imagética
dos membros inferiores no conjunto geral das composições analisadas.
As imagens produzidas expressam conjuntos significativamente heterogêneos no
tocante aos elementos compostos. Algumas imagens foram marcadas por simetrias na
composição enquanto outras por uma assimetrias não-intencionais dos enquadramentos. É
possível afirmar que as composições expressam elementos comuns e ao mesmo tempo
peculiares. Elas se configuram dinamicamente como microcosmos de símbolos arquitetados e
que fazem sentido na dança enquanto semiosferas reduzidas capazes de expressar fluxos
estéticos. As semiosferas identificadas nos vídeos são constituídas por uma quartetos de
elementos funcionais que projetam dinamismos nos gestos gravados, como no caso dos
quartetos “SALA DE ESTAR + CORPO DANÇANTE + BASTÃO + PRIVELÍGIO DOS
BRAÇOS (ABDUÇÕES/ CIRCUNDUÇÕES) E TÓRAX (FLEXÕES E EXTENSÕES) =
EQUILÍBRIO/ ALTA TENSÃO/ DESTAQUE PARA O ALTO DA IMAGEM” e
“QUARTO + CORPO DANÇANTE + LENÇÓIS/ CAMA + PÉS (FLEXÕES E
EXTENSÕES) = SIMETRIA/ ATRAÇÃO ALTA.
Por fim, os corpos dançantes-apps não expressam limitações no dançar nem no
produzir vídeos. No que tange à aplicação do recurso tecnológico para gravação e à qualidade

das linguagens visuais, consideramos que eles revelam diferentes níveis de entendimento
técnico-instrumental e diferentes possibilidades de recortar imageticamente a dança. Tais
aspectos não são impeditivos para que os corpos dançantes-apps formatem semiosferas e
fluxos de sentido particulares em suas ações de dançar. Segundo Katz (2015) o corpomídia se
refere à compreensão de corpo como um ente em constante estado de transição, uma espécie
de coleção de informações que não cessa de se transformar no seu contato com o ambiente.
Para ele, o fluxo constante de trocas entre corpo e ambiente altera ambos, pois tal relação se
caracteriza como relação co-evolutiva.
No ambiente de tecnocorporificação em que vivemos atualmente com a inundação da
vida e dos nossos hábitos cognitivos pelas tecnologias digitais que vão muito para além da
comunicação e informação, na medida em que invadem os nossos modos de vida com os seus
aplicativos de posição – mapas e GPS; aplicativos de consumo direto na entrega de alimentos
e bebidas; aplicativos de relacionamentos – tinder; siri, google, etc., vamos nos produzindo
como corposmídia. Nesse processo de produção intensa da vida nas redes digitais, vamos nos
tornando informação/produto que passa a ser negociado/acionado nas e com as redes, e seus
algoritmos.
Essas relações vão compondo o que Manovich (2013) denominou de corpo app, o
corpo que se produz por dentro da lógica do software, na qual o próprio corpo passa a operar
como um aplicativo sempre pronto a rodar os aplicativos. Na lógica do software estamos
sempre prontos e a espera que nós e os nossos desejos se realizem apenas com um toque.
Assim, chamamos o transporte que irá nos levar, a comida que vamos comer, a resposta para
uma dúvida com apenas um clique e assim vamos produzindo-nos com subjetividades prontas
a responder com e a um clique, o corpo da instantaneidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pandemia, o corpo da instantaneidade, transforma-se no corpo da
obrigatoriedade. A lógica do software, corpo pronto para a ação, é estressada ao limite das
dimensões bidimensionais das telas e das relações agora estabelecidas em ambientes de
confinamento. Tempo e espaço subsomem em cronologias e topologias, texturas e fronteiras,
sem a possibilidade de ir para “fora” daquelas atualizadas nas imagens lisas e emolduradas
pelas telas. Nesse ambiente, a produção artística das danças, entendidas como produção de

corpos, conforme apontado por Gehres (2020), em sua digressão com as danças
contemporaneamente situadas, são profundamente afetadas nesse cenário pandêmico.

APPS BODIES DANCING IN AN EXTENSION PROJECT: IMAGE
SETTINGS IN A PANDEMIC SCENARIO
ABSTRACT
The following study reflects on the configuration of apps bodies in the pandemic period,
based on the experiences lived in an extension project. Six dance compositions recorded in
videos by project participants were analyzed to verify the configuration of dancing bodies in
apps bodies. In the pandemic scenario, the dancing bodies are configured as app-bodies by
producing digital semiospheres and particular meaning flows in their dancing actions.
KEYWORDS: Body; dance; pandemic.

CUERPOS DE APLICACIONES BAILANDO EN UN PROYECTO DE
EXTENSIÓN: AJUSTES DE IMAGEN EN UN ESCENARIO
PANDÉMICO
RESUMÉN
El siguiente estudio reflexiona sobre la configuración de los cuerpos de las aplicaciones en el
período pandémico, a partir de las experiencias vividas en un proyecto de extensión. En el
escenario de la pandemia, los cuerpos danzantes se configuran como cuerpos de aplicaciones
al producir semiosferas digitales y flujos de significado particulares en sus acciones
danzantes.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; baile; pandemia.
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RESUMO
Relatamos a experiência de um projeto de ensino, que buscou tensionar questões relativas ao
corpo, junto a uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental. Após descrevemos o percurso
de construção metodológica dos encontros, destacamos a emergência de questões étnicoraciais nas narrativas das crianças a respeito de seus corpos. Ao final, analisamos o trabalho
realizado com as danças urbanas, onde lidamos com elementos da “competitividade”
presentes em manifestações corporais afrodiaspóricas.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; infâncias; danças urbanas
INTRODUÇÃO
O presente texto relata a experiência de um projeto de ensino, onde realizamos
oficinas que buscam tensionar questões como imagens, concepções e afetos relativos ao
corpo, entendendo-as como espaços de reflexão/ação. As intervenções foram realizadas em
2019 com uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental de uma escola da Rede Municipal.
Apresentamos as oficinas, destacando a emergência da temática das relações étnicoraciais nas narrativas das crianças a respeito de seus corpos. Em seguida descrevemos o

O trabalho foi apoiado por três bolsas do Programa Licenciaturas (PROGRAD-UFF), obtidas através
do Edital n. 11/2019 seleção interna de projetos para o programa licenciaturas 2020
1

trabalho com as danças urbanas neste processo, com destaque para o evento final, onde
lidamos com elementos da “competitividade” presentes em manifestações corporais
afrodiaspóricas.
PERCURSOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
As oficinas foram registradas em diário de campo e através de vídeos e
fotografias. Não havia roteiro pré-determinado, partimos de uma dinâmica que estimulou que
as crianças falassem de seus corpos e os encontros seguintes eram desdobrados a partir dos
acontecimentos anteriores.
Chegamos aos encontros inspiradas por concepções que tratam as infâncias de forma
plural, como expressão multicultural de uma multidão, em oposição a um projeto de
escolarização voltado a um povo/nação, de orientação racializada e generificada
(ABRAMOWICZ, 2009, SARMENTO 2007, TOMÁS 2002), entendendo ainda que as
experiências das crianças extrapolam os dispositivos de infantilidade do mundo ocidental
(CORAZZA 2002). Buscamos, no âmbito da educação física e da dança, dialogar com
autores/as que falam a partir de perspectivas inter/multiculturais e apostam nas potências
infantis (NEIRA; SOUZA, 2015, 2014; MARQUES, 2011; WIGGERS, 2005; SAYÃO;
2002).
RELATO DAS OFICINAS 1, 2 e 3
Chegamos à escola para ouvir/ver o que as crianças tinham a falar sobre seus corpos.
Para suscitar as narrativas usamos o desenho e da colagem, entendendo-os de forma
semelhante ao que propõe Wiggers (2005). O desenho, nessa perspectiva, se afasta de
qualquer intenção de testagem projetiva e é entendido como um ato motor, onde o corpo se
desenha. É também uma narrativa que, embora construída a partir das subjetividades,
expressa atravessamentos culturais, padrões estéticos, ao mesmo tempo em que os reelabora.
Propusemos uma atividade de auto retrato, onde as crianças desenharam-se de corpo
inteiro. Oferecemos giz de cera com ampla paleta de cores e disponibilizamos retalhos, lãs,
papel, entre outros. Ao final, fotografamos as crianças ao lado de suas produções.
Percebemos que a maioria das crianças negras desenharam-se como brancas,
utilizando a cor rosada como “cor de pele”. Para além disso, nos chamou à atenção um

conjunto de elementos fenotípicos e estéticos/culturais. Vimos que, de forma oposta, as
poucas crianças que representaram-se como negras revelaram um corpo desenhado de forma
potente, enfatizando, além do tom da pele, cabelos, traços e adornos de estética afro.
Em diálogo com a equipe da escola, entendemos ser relevante trabalhar a partir de
questões étnico-raciais, de modo envolver o grupo a partir de outras estéticas, tensionando
modelos hegemônicos. Pesquisamos livros infantis com protagonistas negros e encontramos
uma obra de Bell Hooks, "A minha dança tem história", que relata a vida de um menino negro
e b-boy (dançarino de break).
Produzimos um material audiovisual, onde ilustrações foram animadas e o texto do
livro era cantado sob a forma de rap. Na sequência, apresentamos vídeos de dançarinos
negros, precursores do movimento hip hop nas periferias estadunidense. Depois mostramos,
dançarinos/as da cena hip-hop nacional e da dança funk, representados pelo Passinho carioca.
Muitas crianças se identificaram com os vídeos, exclamando frases como “Eu sou essa
menina!”. Partimos então para a próxima atividade, investindo no processo empático das
crianças no sentido de “serem” aqueles/as artistas. Convidamos-as a se apresentar. Algumas
dançaram sozinhas, outras junto com amigos e, ao final, a turma inteira estava dançando. No
encerramento nos pediram para retornar, pois queriam dançar novamente.
Seguindo essa demanda, a 3ª oficina promoveu a apreciação e a vivência em contato
com um artista. Convidamos um discente da Licenciatura, que é dançarino e que possui uma
imagem que evoca a estética resistente da diáspora africana. O convidado adentrou a sala já
desenvolvendo sua performance, na qual mesclou vários estilos das danças urbanas. Em
seguida, ensinou passos básicos de uma sequência, que todos executaram coletivamente.
A atividade foi acolhida com empolgação. Alunos de outras turmas vieram à porta,
querendo participar. Partindo dessa reivindicação, caminhamos para a última oficina e
buscamos planejar um evento final envolvendo toda a escola.
A BATALHA FINAL: TENSIONANDO A COMPETIÇÃO
Pensamos em promover um o evento que significa o ápice em diferentes expressões de
danças urbanas: a batalha. Mas aí nos detivemos diante de um impasse. A batalha é um evento
competitivo. Em geral os juízes decidem quem venceu apresentando placas com notas ou por
apontamento. Iríamos fazer esse tipo de competição? Ou, por outro lado, iríamos excluir todo

o desafio da batalha, descaracterizando e fazendo uma domesticação pedagógica dessas
culturas?
As batalhas de dança marcam a origem do movimento hip hop. Segundo Casseano
(2001, p.17), existem desde que Afrika Bambaataa, no final da década de 1960, passa a
promover encontros entre dançarinos de break, DJs (disc-jóqueis) e MCs (mestres-decerimônias) nas festas do Bronx, em Nova York.
Assim, o break e outras danças urbanas teriam surgido como práticas potentes, através
das quais os jovens se desafiavam, sublimando a violência das brigas de gangues. Para além
de ser um instrumento de pacificação “entre irmãos”, os registros de entrevistas dos líderes do
hip hop apresentam as rodas de desafio de dança como parte de um processo de identificação
e valorização da estética afrodiaspórica.(CORREIA, 2013, p.24).
Na batalha um dançarino adentra a roda, exibindo movimentos cada vez mais
complexos a serem superados pelo oponente. Após um determinado número de entradas
revezadas entre dois desafiantes, o vencedor é determinado. O mesmo pode se repetir nas
competições entre crews (grupos)
É inegável que dimensão agonística é fundante dessa dança. Traduz a violência
racializada sofrida por grupos jovens, partir das estruturas de poder do estado, e que acaba por
potencializar ações de disputa entre os próprios pares. O movimento hip hop ressignifica essa
disputa como processo de identidade e de fruição estética. Traz elementos da resistência negra
e tensiona, ao mesmo tempo, marcas de outras opressões, como a luta das dançarinas (b-girls)
que se deslocam do lugar de objeto de ostentação nas gangues, para a conquista do
protagonismo nas rodas de dança.
Depois de debatermos, entendemos que não desejávamos abrir mão dessa história.
Mas como brincar com o desafio, sem reforçar um competitivismo classificatório?
Ao convidarmos as crianças para o evento, mostramos um vídeo onde dançarinos
falam da ética da roda, revelando que vale desafiar o outro, vale “comentar ironicamente”
com códigos já partilhados a apresentação de quem está dentro da roda, mas há um conjunto
de coisas que não se permite, a fim de se preservar o espaço e o respeito à performance de
quem está no centro da cena.
Chegamos à ideia de “avaliar” cada criança com placas com “emojis”, todos positivos:
com sorrisos, com beijos, com corações, com óculos escuros. Ao final da dança, três juízes

levantariam essas placas e o emoji que fosse predominante em dois dos juízes representava a
medalha que a criança iria receber.
Realizamos as inscrições e solicitamos que as crianças viessem com roupas e
acessórios para dançar. Por se tratar de roupas da moda urbana, boa parte dos alunos/as
poderia trazer o que foi pedido. No entanto, no dia do evento levamos um baú de adereços
(bonés,

coletes,

óculos

e

outros)

para

emprestar

para

quem

precisasse

ou

quisesse. Convidamos as demais turmas para assistir as batalhas e participar dançando do
momento final do encontro.
Convidamos dois dançarinos e duas dançarinas de um grupo de dança, de um projeto
de extensão da universidade. Esses/as quatro artistas apresentaram-se na abertura do evento,
simulando duas rodas de batalha. Em seguida, tornaram-se os jurados para a batalha das
crianças.
No início as crianças inscritas dançaram em duplas de desafio e foram premiadas com
suas “medalhas-emojis”. Na sequência, as crianças que não se inscreveram por timidez foram
convidadas a dançar em duplas ou trios simultâneos com colegas. Ao final fizemos grandes
grupos onde todas as crianças das outras turmas puderam dançar.
Nesse sentido, as medalhas entregues serviram como uma premiação pela
participação, ressignificando a ideia do “melhor” (competição) para o “melhor de si”
(potência). As poucas crianças que não quiseram dançar, escolheram ao final uma medalha,
por terem participado do projeto da forma que quiseram ou puderam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto buscou promover um espaço de reflexão/ação sobre corpos que, dançando,
criam vínculos e tornam-se relacionais. Entendemos, concordando com Marques (2011), que
corpos lúdicos e relacionais caminham também no sentido de serem corpos críticos e
potentes.
As crianças puderam se afetar e experimentar estéticas diferentes daquelas a partir das
quais seus corpos antes haviam “se desenhado” anteriormente, agora ultrapassando
referenciais normativos da branquitude. Acreditamos também que as demais crianças (não
negras) e, mesmo as que se já reconheciam como negras, puderam tecer novos saberes a partir
de uma outra experiência de “ser corpo” na escola.

A questão da competição, que é cara e polêmica para nós, da Educação Física, ganhou
outros contornos, aproximando-a mais do desafio. Desafiar faz parte das mais distintas
manifestações da cultura popular, está nas rodas de break, de passinho, na tradição da poesia
repentista, atualizada pelos rappers e por artistas de slam. O desafio não nega a dimensão
agonística, mas aposta no confronto (estar frente a frente), como uma forma de jogar, de
brincar, de estar junto, recriando os sentidos de uma comunidade.

BODIES AND CHILDHOODS: CHALLENGES FROM AN
EXPERIENCE WITH URBAN DANCE
ABSTRACT
We report the experience of a teaching project, which sought to stress issues related to the
body, with a class from the 2nd year of elementary school. We describe the path of
methodological construction of four meetings. We highlight the emergence of ethnic-racial
issues in children's narratives about their bodies and analyze the work carried out with urban
dances. We deal with elements of “competitiveness” present in aphrodiasporic bodily
manifestations.
KEYWORDS: body; chilhhoods; urban dances

CUERPOS E INFANCIAS: DESAFÍOS DE UNA EXPERIENCIA CON
DANZAS URBANAS
RESUMEN
Se reporta la experiencia de un proyecto docente, que buscaba enfatizar temas relacionados
con el cuerpo, con una clase de 2º año de primaria. Describimos el camino de la
construcción metodológica de cuatro encuentros. Destacamos la emergencia de cuestiones
étnico-raciales en las narrativas de los niños sobre sus cuerpos y analizamos el trabajo que
se realiza con los bailes urbanos. Nos ocupamos de los elementos de “competitividad”
presentes en las manifestaciones corporales afrodiaspóricas
PALABRAS CLAVES: cuerpo; infancias, danzas urbanas
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RESUMO
Esse relato é fruto de uma pesquisa concluída com jovens do Ensino Médio. Tivemos como
fio condutor a pergunta “O que pode um corpo?”, com o objetivo de sentir e problematizar
com os discentes como estão constituindo os processos de “ser corpo” no contexto
pandêmico. Desenvolvemos oficinas a partir de questões trazidas pelo grupo, nas quais se
evidenciou os jovens querem e precisam falar sobre essas questões na escola e que as aulas
de Educação Física são espaços potentes para essas discussões
PALAVRAS-CHAVE: Corpos; Jovens; Pandemia

INTRODUÇÃO
Este trabalho é umas das tecituras de um Grupo de Pesquisa, que tem como foco
estudos acerca dos corpos e expressividades e as dobras dessas temáticas que, nesse texto,
circulam por questões que brotam de ações pedagógicas realizadas com jovens durante a
pandemia. Aqui relatamos uma experiência com uma turma do ensino médio em 2020, de um
colégio de aplicação de uma universidade do Rio de Janeiro. O fio condutor partiu da
pergunta “O que pode um corpo?” com o objetivo de ouvir e problematizar com esses
discentes como estão constituindo os processos de “ser corpo” nesse contexto pandêmico e
O trabalho foi apoiado por três bolsas do Programa Licenciaturas (PROGRAD-UFF), obtidas através
do Edital n. 11/2019 seleção interna de projetos para o programa licenciaturas 2020
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como estão lidando com isso na escola. O trabalho, em forma de oficinas, surgiu de questões
trazidas pelo grupo de jovens e se justifica por buscar complexificar essas discussões a partir
de concepções de corpos que se evidenciam como padrões socialmente construídos, para
então ampliar outras formas de se “conhecer corpo sujeito”.
PERCURSOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
O Colégio de Aplicação possibilita aos estudantes das licenciaturas vivenciar o estágio
supervisionado, projetos de ensino e de pesquisa. Trata-se de uma unidade que funciona em
horário integral e o ingresso se dá por meio de sorteio público. O trabalho foi desenvolvido
com a turma da terceira série do Ensino Médio, composta por 27 alunos. O planejamento foi
construído por meios de reuniões on-line utilizando a plataforma Google Meet. Nossas
oficinas foram divididas em dois encontros durante o horário da aula de Educação Física.
Já tínhamos tido o primeiro contato com a turma antes da pandemia, portanto, as
oficinas remotas aconteceram depois de conhecê-los, saber de seus desejos e inquietações.
Assim sendo, partimos do que ganhou destaque nas falas discentes no ano anterior, ou seja,
buscamos problematizar as questões de ausências de oportunidades e injustiças sociais
trazidas pelos alunos. Os debates que surgiram anteriormente versaram particularmente sobre
as dificuldades de acesso a outros espaços sociais além da escola e também trouxeram a
realidade de que para sentir-se incluído não basta estar no espaço acadêmico.
Partindo disso, trabalhamos fundamentadas nas pedagogias críticas da libertação, já
que as mesmas “atendem a essas preocupações [pertencentes às políticas de identidade] e
necessariamente abraçam as experiências, as confissões e os testemunhos como modos de
conhecimentos válidos” (HOOKS, 2017, p. 120).
A criação das oficinas teve como base também a perspectiva multiculturalista de
educação, ao reconhecer as diferenças socioculturais no processo de elaboração das
atividades, e ao colocar em evidência que a escola é o espaço de “mediação reflexiva daquelas
[destas] influências plurais que as diferentes culturas exercem de forma permanente sobre as
novas gerações” (CANDAU, 2008, p.15 apud. GÓMEZ, 1994; 2001). Em diálogo com a
multiculturalidade, o conceito de cultura corporal (SOARES, et al.,1992) é adotado pelo
grupo como um marco conceitual importante para trabalhar com os corpos sujeitos e,
potencializar ampliações das concepções de corpos.

A questão “O que pode o corpo?” é considerada a partir da polissemia que marca a
palavra “pode” (poder, potência, interdição, limite...). A proposta é pensar o corpo como um
devir (DELEUZE, 2004). Há um devir corpo que não se limita ao corpo. Um devir não é
imitação ou sujeição, “os devires são actos que só podem ser contidos numa vida e expressos
num estilo” (PARNET; DELEUZE, p.13, 2004). Assim, pensamos no corpo como o “traçado
de um devir” (PARNET; DELEUZE, p.12, 2004).
Assim como Carrano (2011), entendemos que a concepção de juventude abarca a
combinação de distintas maneiras de enxergar a questão juvenil colabora para se tentar
responder à pergunta sobre quando alguém deixa de ser jovem e atinge a vida adulta. Essa
resposta, depende tanto de indicadores relacionados a transformações vividas pelo corpo
biológico quanto àquilo que se refere aos dados sociais objetivos e às representações que cada
sociedade empresta ao conceito de jovem e juventudes. Rompemos com a ideia linear de que
a cronologia é definidora do que pensamos acerca das juventudes. Entendemos que falar de
juventudes ultrapassa os limites fisiológicos e abraça também as questões psicossociais que
estão relacionadas com esse momento da vida. (CARRANO, 2011, p.8).
DAS OFICINAS
Como o foco das narrativas discentes circulou entorno de que “é preciso ter
oportunidade para que se possa escolher”, iniciamos a oficina mostrando um trecho de uma
entrevista feita pelo ator Lázaro Ramos, no programa Espelho do Canal Brasil, com o rapper
Criolo, em 2013. Conversando sobre questões sociais e culturais brasileiras, o cantor traz
reflexões como “Ascensão da classe C é dinheiro?”, “É tipo leite que a gente comprava, leite
tipo C, aí tinha um tipo A, da fazenda... A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu?”,
“Classe C de quê, de nota C, que você não tirou nem A nem B?”. Procuramos

saber

dos

alunos quem seria essa classe C a qual ele se refere, quais seriam as marcas desta classe C e se
o conjunto dessas características correspondia ao processo identitário desse grupo.
Abrimos espaço para depoimentos e dúvidas, sempre reforçando a ideia de que os
ouvir é muito importante. E assim falaram: “classe c tem falta de acesso a escolas de
qualidade” “acesso bem limitado aos direitos básicos” “falam dos negros, do povo negro que
foi escravizado” “veem o povo negro como algo ruim” “usam até a expressão “magia negra”,

“ovelha negra”. Ao mesmo tempo que nos emocionavam, mostravam nas suas narrativas a
potência, a indignação, a capacidade crítica e a consciência do mundo em que vivemos.
No segundo encontro levamos como proposta inicial apresentar um vídeo que traz um
trecho do conto "Melô da Contradição" da autora Cidinha da Silva, interpretada por Naruna
Costa. Abrimos uma roda de conversas e provocamos com alguns comentários. Nesse
momento, uma pausa nas falas trouxe um silêncio nos fez pensar o quanto esses corpos em
isolamento social estavam afetados, e sem paradoxos, quietos e silenciosos, mas precisando
falar e com muito o que dizer. Desafiamos e trouxemos perguntas para levantar a discussão
como: Que tipo de racismo estava sendo falado? Existe igualdade de raças? O que seria raça?
O que seria etnia? O que seria racismo institucional? Conforme levantávamos estas questões,
os alunos começaram a interagir trazendo ideias e construindo um diálogo.
O intuito dessas perguntas era perceber o que os alunos entendiam sobre esses
conceitos e se já tinham ouvido falar a respeito e como eles enxergavam dentro da realidade,
seja por experiência pessoal ou por meio de terceiros. Trouxemos também para o debate o
termo “racismo estrutural” dentro do Esporte. Os alunos citaram tanto atletas que
sofreram/sofrem racismo quanto modalidades esportivas que são mais elitizadas, no sentido
da falta de representatividade negra devido à dificuldade de acesso aos meios (econômicos,
sociais, estruturais, entre outros) como, por exemplo, o tênis.
Outra questão que ficou marcada foi a sexualização do corpo negro. Alguns discentes
relacionaram contextos histórico-culturais do racismo com o machismo presente na
sociedade. Destacamos uma fala: “a mulher negra é vista como objeto sexual, que serve para
diversão, porém, não é bem vista para um casamento. Já o homem negro, por mais que seja
um corpo objetificado, o machismo possibilita que ele seja ‘valorizado’ no sentido da sua
reputação.
Na medida em que o diálogo foi se constituindo, procuramos tecer novos
conhecimentos a partir das narrativas. Fizemos uma breve apresentação com imagens e slides,
debatendo alguns termos e conceitos nessa temática, a partir dos estudos de Nilma Lino
Gomes (2017, 2005).
Encerramos esses encontros revisitando as fotografias dos alunos, quando eles
estavam no segundo ano, onde o grupo participou de atividades desenvolvidas nos espaços
dessa Universidade Federal, antes da pandemia, evocando momentos positivos e estímulos

aos novos acontecimentos pós ensino médio, entre tantos, a possibilidade de continuarem
discentes na Universidade Pública, cursando o ensino superior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os encontros aconteceram a partir de dinâmicas realizadas com base nas teorias
multiculturais de educação e na pedagogia da libertação, a partir de discussões sobre os
padrões hegemônicos acerca do corpo jovem, e de como isso chega para as aulas de Educação
Física com marcas das opressões sofridas de acordo com suas identidades sociais. Além disso,
o trabalho focou em atividades que apresentassem possibilidades de se sentirem pertencentes
a alguns espaços, aos quais o acesso tem sido historicamente negado, considerando a sua
origem social. Demos ênfase à amplitude de suas potencialidades no exercício de suas
cidadanias na sociedade contemporânea. Provocamos reflexões acerca de “como o corpo
deles foi atingido por essas conversas?” Desafiamos e fomos desfiadas. Os debates como
espaços de diálogos foram marcas dos encontros, e evidenciaram nas narrativas o quanto
esses discentes foram e são afetados por exclusões e preconceitos. Muitas vezes o silêncio nos
deu muitas pistas, ao mesmo tempo que falas fortes e marcantes nos indicavam caminhos
potentes para problematizações acerca da temática e de seus desdobramentos nas complexas
relações com a vida em tempos de isolamento social.
Essa experiência nos diz de que os jovens querem e precisam falar sobre essas
questões na escola e, que as aulas de Educação Física são espaços potentes para isso. Dessa
forma, as práticas corporais falam com os corpos sujeitos e abrem possibilidades de outros
sentidos e significados para o que pode um corpo.

YOUNG BODIES IN FOCUS IN THE CONTEXT OF PANDEMIC:
WHAT CAN A BODY?
ABSTRACT
This report is the result of a survey completed with a group of young people. The common
thread came from the question "What can a body do?" with the objective of feeling and
problematizing with these students how the processes of “being a body” are being constituted
in this pandemic context. The work in the form of Workshops was based on issues raised by
students. This experience showed that young people want and need to talk about these issues
at school and that Physical Education classes are powerful spaces for these discussions.
KEYWORDS: Bodies; Young; Pandemic

CUERPOS JÓVENES EN PRUEBA EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA: ¿QUÉ PUEDE SER UN CUERPO?
RESUMEN
Este relato es el resultado de una encuesta realizada a un grupo de jóvenes que estudian en
la escuela secundaria. El hilo conductor vino de la pregunta "¿Qué puede hacer un cuerpo?"
con el objetivo de sentir y problematizar con estos estudiantes cómo se están constituyendo
los procesos de “ser un cuerpo” en este contexto pandémico. El trabajo en forma de Talleres
se basó en cuestiones planteadas por los estudiantes. Esta experiencia mostró que los jóvenes
quieren y necesitan hablar sobre estos temas en la escuela y que las clases de Educación
Física son espacios poderosos para estas discusiones.
PALABRAS CLAVES: Cuerpos; Joven; Pandemía
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RESUMO
Este estudo explora a cultura física e o embodiment nos Estudos Culturais Físicos no intuito
de entender como esses conceitos orientam e justificam esse campo investigativo e de
intervenção. Por meio de incursões teóricas pelo PCS e por conceitos basilares a esse
campo, notadamente os desenvolvidos nesse texto, depreende-se a necessidade de atenção
aos corpos em sua dimensão holística, em suas relações de poder e em sua capacidade de ser
experimentado e contestado.
PALAVRAS-CHAVE: Physical Cultural Studies; cultura física; embodiment.
INTRODUÇÃO
Physical Cultural Studies (PCS), ou Estudos Culturais Físicos2, pode ser entendido
como um campo de “tensões, debates, políticas e posições teórico-metodológicas peculiares”
(LARA et al., 2019, p. 1) movido por inúmeras investidas de definição (ANDREWS, 2008;
SILK; ANDREWS, 2011; ANDREWS; SILK, 2015; SILK; ANDREWS; THORPE, 2017).
Nesse campo, os conceitos ‘cultura física’ e ‘embodiment’ são basilares e se traduzem como
parte de seu projeto constitutivo, o que faz com que se revelem como formas potentes de
expressão do corpo, localizadas em realidades temporais diversas. Nessa direção, este estudo
propõe-se a explorar noções de cultura física e embodiment nos Estudos Culturais Físicos
(Physical Cultural Studies/PCS) no sentido de entender como elas remetem a uma percepção
holística do corpo na diversidade de práticas sociais e relações de poder.
ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Apesar de traduzirmos o termo, optamos por manter a abreviação PCS por reconhecermos a
notoriedade da sigla no meio acadêmico internacional.
1
2

Diversos caminhos confluem na formação dos Estudos Culturais Físicos, não sendo
possível afirmar com exatidão quando e onde surgiu esse campo de estudos. Segundo Silk,
Andrews e Thorpe (2017), estudiosos situados em vários locais do mundo contribuíram,
conscientemente ou não, para a formação do PCS. Todavia, é possível identificar fatores
determinantes de sua gênese, como seu desdobramento a partir dos Estudos Culturais, dos
quais herda características norteadoras (ANDREWS; GIARDINA, 2008; SILK; ANDREWS,
2011; LARA et al., 2019). Ademais, o PCS também foi impulsionado por lutas disciplinares
nos departamentos de cinesiologia dos Estados Unidos ao surgir como resposta a ameaças
intelectuais e institucionais permeadas por inadequações, como a valorização das ciências
biológicas e naturais em detrimento das ciências sociais e humanas (INGHAM, 1997;
ANDREWS, 2008; SILK; ANDREWS; THORPE, 2017; LARA et al., 2019). Por fim, outro
determinante na formação do PCS foi o mal-estar gerado no interior da sociologia do esporte
em relação à limitação dessa terminologia para abranger pesquisas com focos não esportivos
(SILK, ANDREWS, 2011; ANDREWS, SILK, 2015; SILK, ANDREWS, THORPE, 2017;
LARA, RICH, 2017).
Além desses fatores relacionados à gênese do PCS, retomamos, com Andrews (2008),
algumas de suas características, como a análise da cultura física e de suas relações de poder a
partir dos contextos (sociais, políticos, tecnológicos, discursivos, subjetivos) em que os
corpos são organizados, representados e experimentados. Ainda, o PCS entende a cultura
física como espaço propício para reproduzir e, por vezes, desafiar normas e diferenças de
classe, etnia, gênero, capacidade, gerações, nacionalidades, raças e/ou sexualidades, buscando
iluminar e intervir em locais de injustiças e desigualdades culturais. Para isso, o PCS propõe
uma abordagem multimétodo (etnografia, autoetnografia, observação participante, análise
contextual, de discurso e de mídia), valendo-se de conceitos e teorias de disciplinas variadas,
como estudos culturais, estudos urbanos e de mídia, economia, história, filosofia e sociologia.
CULTURA FÍSICA
Cultura física é um termo complexo e abrangente, uma vez que diversos
entendimentos já foram empregados. Como explica Andrews (2008), o conceito pode aludir
ao cultivo do corpo físico, referente ao final do século XIX e início do século XX, ou pode
lembrar exibições de ginástica em massa na extinta União Soviética. De acordo com Kirk

(1999), na década de 1930, essa expressão entrou em desuso nos países de língua inglesa e,
após a Segunda Guerra Mundial, foi associada aos exercícios com música, para mulheres,
além de remeter ao naturalismo e ao bodybuilding.
A retomada da expressão cultura física, no interior do PCS, ocorreu de forma gradual
a partir de publicações de intelectuais do campo (INGHAM, 1997; KIRK, 1999;
HARGREAVES; VERTINSKY, 2007; ANDREWS, 2008), o que englobou atividades em
que o próprio corpo é o objetivo e a razão da prática, considerando sua anatomia, sua
fisicalidade e, principalmente, suas formas de movimento. Logo, o corpo e o movimento
humano são centrais para a cultura física nessa perspectiva (INGHAM, 1997). Segundo
Giardina e Newman (2011, p. 41, tradução nossa, grifo no original), “[...] a ‘cultura física’ é
constituída por, e constitutiva de, movimentos – tanto no sentido cinético corporal, quanto nas
mudanças políticas e relações de poder mais amplas que o corpo humano traz à tona”. Ainda,
é “[...] um local onde forças sociais, discursos, instituições e processos se reúnem, se
solidificam, e são contestados de uma maneira que contribui para a formação de relações
humanas, de experiências e de subjetividades [...]” (ANDREWS, 2008, p. 56, tradução nossa).
Existe uma multiplicidade de formas de cultura física que incluem práticas de esporte,
mas não se restringem a elas, como exercício, saúde, dança e movimento, por meio das quais
são negociadas subjetividades, identidades e experiências (ANDREWS, 2008). Ademais,
parte-se do pressuposto de que a própria natureza da cultura física a torna um complexo local
empírico no qual diversos níveis de diferenciação social (classe, etnia, gênero, habilidade,
geração, nacionalidade, raça e/ou sexualidade) são incorporados e interrelacionados, podendo
ser encenados, experimentados e, às vezes, contestados (SILK; ANDREWS; THORPE, 2017;
ANDREWS, 2008). Pensando nisso, a cultura física é objeto de análise de pesquisadores do
PCS, os quais buscam compreender questões da fisicalidade e do movimento embodiment,
considerando as relações observáveis entre os corpos dos sujeitos e diferentes operações de
poder.
EMBODIMENT
A expressão embodiment se apresenta naturalizada e orgânica nos textos de
pesquisadores/as do PCS, devido ao engajamento desses estudiosos com suas pesquisas e com
o objeto pesquisado. Vieira (2013) explica que há, no processo de desenvolvimento de

pesquisas, a in-corporação de experiências transformadoras, as quais impactam nos modos de
ver o mundo. Para a autora, essa transformação ocorre mediante engajamento corporal, a
partir da mobilização de múltiplas formas de perceber e interagir com o momento vivido. O
engajamento é um caminho para entender o embodiment no PCS, dado que os pesquisadores
são impulsionados por injustiças percebidas em seus próprios corpos, a partir de seu
envolvimento com manifestações culturais físicas e de como são afetados pelas relações de
poder nelas operadas. Nesse sentido, Jette et al. (2017) e Glass e McAtee (2006) referem-no
como um “conceito integrador” que permite entender como fatores sociais regulam
comportamentos e, também, como vêm a se tornar embodied, ou seja, processos pelos quais
estressores sociais são vivenciados pelos sujeitos e transcritos/expressos em seus corpos.
Com isso, inferimos que embodiment é mobilizado nessas pesquisas sobretudo como
um “constructo” (KRIGER; SMITH, 2004), isto é, como uma noção (teórico-conceitual)
referente a aspectos não observáveis diretamente. Essa inferência converge com a afirmação
de Castanho (2014) de que a expressão compreende não um conceito, mas um conjunto deles.
Isso significa que, para o pesquisador interpelar determinada manifestação do corpo e do
movimento humano na cultura física em sua complexidade, será requerido um conjunto de
conceitos que auxiliem na apreensão, na compreensão, na interpretação, na descrição e na
ação frente aos fatores analisados.
Por fim, a respeito da semântica dessa expressão de língua inglesa, Castanho (2014)
alerta que embodiment constitui um termo “escorregadio”, pois pode assumir diferentes
significados a depender do contexto em que for empregado e de sua apreensão em outras
línguas. Lara e Rich (2017, p. 1312) ressaltam a inexistência de um termo correlato capaz de
dimensionar a expressão embodiment na língua portuguesa, mas pontuam que o termo alude
ao sujeito em sua dimensão holística, percebido “[...] a partir de um corpo vivido,
experimentado, incorporado, encontrado em si mesmo e na relação com o outro, percebido
como um composto unitário relacional entre matéria, desejo, consciência, emoções e
subjetividade”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
PCS se estrutura por meio de uma compreensão relacional e plural da cultura física e de
suas expressões do movimento embodied. Pode ser percebido em suas dimensões empírica,

contextual, transdisciplinar, teórica, política, qualitativa, autorreflexiva e pedagógica (SILK;
ANDREWS; THORPE, 2017), potencializando formas democráticas de acesso à cultura física
e às práticas embodied. Assim, estudar o complexo campo dos Estudos Culturais Físicos nos
permitiu (re)conhecer uma abordagem potente para tratar de questões afetas às injustiças e
desigualdades presentes na cultura física e, consequentemente, na educação física. Ao situar
o/a pesquisador/a das práticas do corpo nessa abordagem, pelas noções de cultura física e
embodiment, fazemos um convite ao exercício de perceber formas de injustiça e
silenciamento operadas nos contextos em que desenvolvem seus estudos, a fim de senti-las,
vivencia-las e, eventualmente, transformá-las, por meio de uma prática de pesquisa engajada e
de experiências transformadoras.

PHYSICAL CULTURE AND EMBODIMENT ON PHYSICAL
CULTURAL STUDIES (PCS)
ABSTRACT
This study explores physical culture and embodiment in Physical Cultural Studies in order to
understand how these concepts guide and justify this investigative and intervention field.
Through theoretical incursions by the PCS and basic concepts in this field, notably those
developed in this text, we understand that these notions denounce the need for an attention to
bodies in their holistic dimension, in their power relations and in their ability to be
experienced and contested.
KEYWORDS: Physical Cultural Studies; physical culture; embodiment.

CULTURA FÍSICA Y EMBODIMENT EN LOS ESTUDIOS
CULTURALES FÍSICOS (PHYSICAL CULTURAL STUDIES/PCS)
RESUMEN
Este estudio explora la cultura física y la encarnación en los Estudios Culturales Físicos
para comprender cómo estos conceptos guían y justifican este campo de investigación e
intervención. A través de incursiones teóricas en el PCS y los conceptos básicos en este
campo, en particular los desarrollados en este texto, se hace necesaria la atención a los
cuerpos en su dimensión holística, en sus relaciones de poder y en su capacidad de ser
experimentado y desafiado.
PALABRAS CLAVES: Estudios Culturales Físicos; cultura física; embodiment.
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RESUMO
Este texto aborda os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar como se dá a
relação do território de Belo Horizonte e as práticas culturais da e na cidade. Produzido a
partir de uma revisão bibliográfica, o estudo desvelou de que maneira os trabalhos
analisados discutem a questão do território e se há debates específicos sobre a dança.
PALAVRAS-CHAVE: dança; cultura urbana; território
INTRODUÇÃO
A cultura, de forma geral, é atravessada pelas múltiplas identidades dos sujeitos que se
(re)criam e dialogam com os espaços em que se inserem. Neste texto tematizamos as práticas
da cultura urbana em Belo Horizonte com o objetivo de compreender como a questão do
território é tratada e se a dança surge dentro dos debates. A investigação se deu por
intermédio da produção acadêmica sobre a temática discorrida em teses e dissertações da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade do Estado de Minas Gerais
O presente trabalho faz parte da pesquisa "MAPEAMENTO DO ENSINO DE DANÇAS NOS
PROJETOS SOCIAIS EM BELO HORIZONTE-MG" em desenvolvimento no Grupo de Pesquisa EduDança
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(UEMG), Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas) e Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET/MG).
Como procedimento metodológico, utilizamos os repositórios das universidades e
identificamos as teses e as dissertações: ratreamos os trabalhos que tratavam de Belo
Horizonte e se debruçavam sobre a temática da cultura urbana e identificamos, dentre eles,
aqueles que apresentavam uma discussão sobre território. Foram identificados e analisados
um total de 26 trabalhos dos quais a partir de fichamentos gerais buscamos compreender
como as discussões de território foram realizados e se a dança aparecia como uma das práticas
culturais discutidas.
Dentre os debates identificados nos textos elencamos quatro discussões mais latentes e
analisadas, nesse estudo: I - A história de Belo Horizonte e suas relações com os movimentos
culturais; II - As regulações que incidem sobre os espaços públicos em Belo Horizonte; III Dança, sujeitos e identidades.
A HISTÓRIA DE BELO HORIZONTE E SUAS RELAÇÕES COM OS MOVIMENTOS
CULTURAIS
Muitos trabalhos que trazem a temática do território em sua centralidade abordaram a
história da cidade de Belo Horizonte como possibilidade de compreender os eventos da
atualidade. Percebemos que, desde o projeto inicial da cidade de Belo Horizonte a
hierarquização e segregação dos habitantes esteve presente. De acordo com Adelson Junior
(2019, p. 36) “restringir o significado de Belo Horizonte, ou qualquer cidade, a determinados
locais e práticas promove um pensamento excludente e hierárquico que dificulta a noção de
pertencimento, de direito e de vínculos afetivos”.
Sobremaneira, é importante destacar o que conhecemos como “Baixo Centro”, pois ele
foi citado em mais de um trabalho como um local importante no que se trata de ocupações e
reivindicações da população. Eventos como o “Praia da Estação2” é um exemplo de tentativa
da população em reivindicar seus direitos de uso dos espaços da cidade: “[...]Quando optam
habitar o território Baixo Centro, {os} artistas colocam-se na fronteira entre espaço público e
privatização do espaço” (LOUREIRO, 2018, p.15), em uma relação de disputa de espaços. Ao

O evento “Praia da Estação” surgiu com a finalidade de reagir ao decreto-lei (13.978/2009) que
impedia a realização de eventos na região.
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demarcar determinado espaço urbano, demarcam-se mais do que espaços geográficos.
Delimitam também os sujeitos que incidem sobre esses lugares.
AS REGULAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS EM BELO
HORIZONTE
Discutir práticas que acontecem nos centros urbanos requer dialogar com as políticas
que regulam esses espaços. Sobre isso, destacamos, sobretudo, os trabalhos sobre o graffiti
em que as disputas pelo território público, pelo direito de usufruir da cidade se chocam com
as imposições do governo sobre aquilo que “pode” e aquilo que não “pode”, aquilo que a
sociedade julga belo e bonito e aquilo que é tido como o feio e, portanto, algo que não deve
ser incorporado à paisagem moderna da cidade. O espaço urbano é sempre marcado pela
disputa política por territórios.
De modo geral os trabalhos, ao se lançarem à discussão das práticas culturais e a
influência dos espaços públicos sobre suas ações, relataram sobre a forte presença de grupos
de sujeitos pertencentes ou originários de favelas em Belo Horizonte e sobre as interpelações
que surgem devido às suas origens. Ademais, os textos trazem consigo descrições sobre o
processo de favelização de Belo Horizonte e sobre como cada vez mais a cidade foi e
continua sendo dividida entre centro e periferia. Centro, como a parte da cidade que se
“modernizou” seguindo os padrões capitalistas e a periferia como o território “à margem”: o
lugar do ruim, um espaço marginal e de sujeitos marginais.
Adotamos aqui a utilização do termo “favela”, e não “periferia”. Entendemos que a
favela muitas vezes é vista com esse olhar de depreciação ou simplesmente como um espaço
marginalizado. Assim sendo, em diálogo com os textos analisados ressaltar “favela” é
ressaltar mais que um território geográfico. É dar enfoque para uma luta de existência: uma
luta por visibilidade que traz consigo disputas por território e por direitos.
Ao demarcar determinado espaço urbano como centro ou favela, demarcam-se mais
do que espaços geográficos. Delimitam também os sujeitos que incidem sobre esses lugares.
Assim, o surgimento das favelas é mostrado nos textos como um lugar dos negros e a cidade
como um lugar dos brancos, ou da “boa sociedade” enquanto sujeitos que podem usufruir da
cidade, mostrando as discriminações sociais que recaem sobre esses os sujeitos de favelas.

DANÇA, SUJEITOS E IDENTIDADES
Dizer sobre territórios significa dizer sobre os sujeitos que se fazem pertencentes a
esses lugares e os múltiplos significados que ali são atribuídos. No que diz respeito a cidade
de Belo Horizonte, as práticas culturais urbanas acontecem em lugares muitas vezes
simbólicos e de grande representatividade para os sujeitos praticantes. Lugares como o
“Viaduto Santa Tereza”, é considerado palco para manifestações como duelo de MC’s, bailes
funk, skatistas, grafiteiros, dentre outros, sendo um espaço acolhe diversos sujeitos, culturas e
identidades. Esses territórios configuram-se, portanto, como lugar de construção de símbolos
e significados cujas vivências podem se dar por diversos motivos, tais como a busca por lazer,
por razões políticas e/ou busca por ascensão profissional.
Nesse sentido, a perspectiva da dança produzida coletivamente, o break3, tem destaque
enquanto manifestação derivada do movimento conhecido como hip hop (BRICK, 2005) e
aparece em seis dos trabalhos analisados (JUNIOR, 2013, GOMES, 2015, GONÇALVES,
2012, SILVA, 2018, TEIXEIRA, 2018 e RODRIGUES, 2015) como uma manifestação
utilizada para se apropriar dos espaços urbanos.
A dança é citada como um dos elementos relacionados ao hip-hop sem que o tema seja
explorado. (SOARES, 2016; CARVALHO, 2013; PIRES, 2017; RODRIGUES, 2015;
CARVALHO, 2007; GOULART, 2020, VIEGAS, 2014; VIANA, 2006). É importante
destacar que alguns trabalhos sobre o grafite (VIANA, 2006, JUNIOR, 2012, VIEGAS, 2014,
PINHEIRO, 2015, SILVA, 2019), mesmo tendo esse elemento como foco, abordaram a dança
como algo intimamente relacionado. Dessa forma, é possível afirmar que a dança,
principalmente o break, aparece como algo que compõe a identidade dos grafiteiros.
O funk também aparece nos trabalhos analisados, como espaço de lazer e
sociabilidade nas periferias (FRANÇA JUNIOR, 2018; BORGES, 2013 e ALMEIDA, 2006).
A dança, nesse contexto, é mencionada como um dos modos de se relacionar com essa prática
que envolve outras formas de participação.

O break, forma de dança na qual se utilizam elementos acrobáticos e marcados pelas batidas da
música, é entendido como parte do hip hop, movimento artístico que teve sua origem nos Estados
Unidos, mais especificamente nos bairros do Bronx, região norte da cidade de Nova York, no final da
década de 70.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após incursão nas pesquisas localizadas selecionadas para análise concluímos que há
uma preponderância de trabalhos que discutem o hip hop, quatorze no total, seja com o foco
no movimento como um todo ou a partir de algum dos seus elementos. Entretanto, a
discussão mais aprofundada sobre a dança tem pouca incidência. Além disso, esse debate
segue caminhos diversos entre os trabalhos, criando, ao mesmo tempo, concordâncias e
dissonâncias em relação à presença da dança dentro do movimento hip hop e, de forma mais
geral, na ocupação de territórios. Podemos afirmar que, nesses trabalhos, não há um mergulho
teórico conceitual nas questões relativas à dança e que essa é uma lacuna encontrada no
conjunto das produções estudadas aqui.
É relevante pensar que a dança traduz inúmeras formas de expressão para além das
apresentadas pelo hip hop que, na contemporaneidade, ocupam os espaços urbanos e
constituem outros territórios, com suas referências, marcas de corpos, pluralidades, tensões
que em Belo Horizonte ainda não são explorados na perspectiva de pesquisas, o que justifica a
necessidade de disseminação do tema em novos movimentos acadêmicos e novas pesquisas.

DANCE, TERRITORY AND URBAN CULTURE IN BELO HORIZONTE
ABSTRACT
This text discusses the results of a research whose objective was to analyze how the
relationship between the territory of Belo Horizonte and the cultural practices of and in the
city takes place. Produced from a literature review, the study unveiled how the analyzed
works discuss the issue of territory and whether there are specific debates about dance
KEYWORDS: Dance, urban culture; territory

DANZA, TERRITORIO Y CULTURA URBANA EN BELO HORIZONTE
RESUMEN
Este texto trata los resultados de una investigación cuyo objetivo fue analizar cómo se
desarrolla la relación entre Belo Horizonte y las prácticas culturales de y en la ciudad.
Producido a partir de una revisión bibliográfica, el estudio reveló cómo las obras analizadas
tratan el tema del territorio y si existen debates específicos sobre la danza.
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RESUMO
O estudo objetivou compreender como os estudantes do ensino médio pensam o corpo, na
perspectiva das representações sociais, nas aulas de educação física. Os dados foram
coletados através de entrevistas semiestruturadas com 18 estudantes do ensino médio
integrado. Destacam-se representações corporais em que o uniforme das aulas práticas gera
desconforto. O estudo aponta que cada sujeito forma um sistema de pensamento diferenciado
e, ao mesmo tempo, coerente com o sistema de pensamento do grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Educação Física; Representações sociais; Corpo.
INTRODUÇÃO
O corpo pensado em seus múltiplos aspectos é reconhecido como um objeto social
(LE BRETON, 2011; 2012). A ele são revelados significados, compartilhamentos, opiniões,
políticas, intenções e ideias na vida cotidiana (GHIRALDELLI JR., 2007; COUTO, 2012;
GOELLNER, 2013). As discussões referentes ao corpo se constroem social e culturalmente
em diversas instituições (GONÇALVES; AZEVEDO, 2008) Tê-lo como objeto social de
reflexão, no espaço escolar, torna-se fundamental no cotidiano das relações pedagógicas.
Mais precisamente naquelas envolvendo as aulas de educação física (SILVA et al., 2015).
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O corpo se revela um espelho social, motivo de representações e imaginários. O
sentido revelado ao corpo coloca-o em posição de território. É um espaço construído por
liberdades e interdições, revelador de funcionalidades sociais e individuais, guardando
consigo marcas inscritas historicamente (SOARES, 2006). Compreender as representações
construídas sobre o corpo pode possibilitar o acesso às normas, às opiniões e aos desejos de
determinado grupo, sobretudo de adolescentes. Dentre essas considerações, o uniforme das
aulas práticas angaria descontentamento. Assim, as vestimentas são marcadores sociais que
participam das construções da vida social, individual e pública. Existe referência ao corpo,
uma educação do corpo e dos comportamentos associados ao modo de se vestir (SOARES,
2011).
Tendo em vista essas reflexões, elaboramos a presente pesquisa com o objetivo de
compreender como os estudantes do Ensino Médio pensam o corpo, na perspectiva das
Representações Sociais, no contexto das aulas de educação física, especialmente em relação
ao uniforme das aulas práticas.
METODOLOGIA
A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, transversal e de campo.
Participaram da pesquisa 18 estudantes do ensino médio integrado do curso de Informática do
Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia da Bahia que tinham entre 15 e 17 anos,
de ambos os sexos. Para um melhor entendimento, iremos identificar os/as participantes por
uma letra do alfabeto, um número decimal e por (F) Feminino e (M) Masculino.
Para se atingir o objetivo da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
(TRIVIÑOS, 1987). Tal técnica foi aplicada nos horários das aulas de Educação Física,
mediante autorização do professor. O tempo médio de cada entrevista foi de vinte minutos,
devidamente registrada em gravador áudio e no celular. Seguiu o roteiro semiestruturado,
permitindo a criação de outras questões que emergiram do contexto. A duração em campo
compreendeu três meses, de fevereiro a abril de 2018.
As análises dos dados transcorreram segundo orientações da análise de conteúdo
Bardin (2016), organizada por meio de três etapas. A primeira foi a pró-análise, com a
organização e leituras iniciais das entrevistas. Na segunda etapa, foram identificadas as ideias

centrais e deu-se início ao processo de categorização. Na terceira e última etapa de análise,
definimos as categorias a partir das inferências construídas por meio das interpretações. A
pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa.
Para este trabalho, optamos por um recorte da Dissertação de Mestrado contemplando,
aqui, apenas uma das categorias que surgiram na análise dos dados – que diz respeito ao
uniforme dos alunos e alunas para as aulas de Educação Física. Outras construções também
surgiram nas análises, mas optamos por apresentar uma discussão mais aprofundada dessa
categoria específica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dentre essas considerações, o uniforme angaria descontentamento, pois parece existir
a conferência dos detalhes corpóreos frente às opiniões e olhares dos outros estudantes. Para
compreender como os estudantes sentiam-se com o uso do uniforme de educação física,
especialmente nas aulas práticas, construíram-se algumas perguntas. A partir disso, foi
possível identificar algumas das representações do grupo acerca do tema:
Não tenho uma boa relação com as aulas, principalmente por causa da roupa
de educação física. (A16 F).
O short é um problema. Ele é muito curto. Me incomoda bastante. E é
apertado. (A17 F).

Referências ao uniforme escolar aparecem na literatura. A pesquisa de Silva (2006) se
refere ao período de expansão da escola pública paulista (1950-1970), verificando que a
vestimenta escolar constituía uma regra imposta por normas regimentais e fazia parte da
disciplina. Amparada em discursos higienistas, a escola construiu estratégias de intervenção
sobre os corpos, sendo as roupas e uniformes importantes componentes das regras de
apresentação disseminadas nesse cenário (RIBEIRO; SILVA, 2012).
As aulas de educação física são produtoras de representações sociais. E os uniformes,
especialmente o short, apresentam algumas construções de insatisfação que circulam dentro
do grupo estudado. É por meio desse cotidiano que surgem algumas manifestações

discursivas que reforçam essas opiniões. Jodelet (2001) afirma que, nessa perspectiva, há a
integração dos elementos afetivos, mentais, sociais e das relações que afetam a realidade de
intervenção, ou seja, o cotidiano é afetado. Como pode ser notado, seria conveniente prestar
atenção a detalhes da confecção no uso do tecido e no comprimento, além dos cortes e
decotes. Esses detalhes são reveladores de informações e sentimentos, que as roupas apontam
ou escondem especialmente para as meninas (SOARES, 2011). Outro grupo de estudantes
indica que não se sentem confortáveis com o uniforme de educação física, devido à estética,
conforme os relatos a seguir:
Eu não gosto do short. Ele não fica bem no meu corpo. Não fica bonito (A7
M).
Eu não me sinto bem, é sério! Primeiramente que aquele short não valoriza
nada das pessoas. Fica um negócio esquisito. Fora da moda! Não é como a
academia (A10 F).

Nessas análises, o uso do uniforme pode estar relacionado à ideia de autorrepresentar
na ótica da moda vigente. Parece haver a necessidade da transposição da moda fitness para o
ambiente escolar. Marques Filho (2015, p. 75) sinaliza que “esses arranjos podem ser
entendidos a partir da premissa que a moda oferece uma variedade significativa de opções
para produção de subjetividades”.
Chama atenção, em nossa pesquisa, algumas atitudes vivenciadas nos dias das aulas de
educação física, como amarrar o casaco na cintura ou usar uma blusa maior. Os relatos
justificam essa moda como uma espécie de proteção para não mostrar muito ou desenhar as
partes mais íntimas do corpo. As normas estabelecidas perante o uniforme das aulas práticas
incitam parte das estudantes a criarem uma moda coletiva alternativa. Nessa perspectiva,
Ribeiro e Silva (2012, p. 579) indicam que “[...] é por meio do corpo e das práticas sobre ele
que se moldam os comportamentos. A regulação da vida social é em primeiro lugar, a
regulação dos corpos”. Em outras palavras, esse cenário escolar parece se aproximar do
discurso de Deleuze (2005) de máquina abstrata, isto é, a escola passa a ser um dispositivo, a
que gerencia a vida de pessoas, objetivando um efeito: “aprimorar, cuidar e controlar o corpo
social em sua micro-partícula, nos gestos, hábitos e pensamentos” (GALVÃO, 2017, p. 269).

Nesse emaranhado de sentimentos e emoções, destacamos duas falas que corroboram
essas manifestações:
Não gosto do short. É muito estranho. Quando uso ele, coloco outro por
baixo ou com uma blusa maior. Ele desenha (A5F).
Tenho medo das pessoas ficarem me olhando. Coloco um blusão na cintura
amarrada. Quando coloco a blusa na cintura, me traz o sentimento de
conforto (A10F).

Essas buscas traduzem a criatividade dos adolescentes em ressignificar construções
estabelecidas. As representações que partilhamos são, sobretudo, objeto de permanente
reflexão social. Cada novo fenômeno pode sempre ser reincorporado dentro de modelos
justificativos e aceitáveis. Esse processo é necessário para a adoção de visões sociais
consensuais (MOSCOVICI, 2015). É possível extrair o atributo “comportada”, uma
justificava para o uso de uma blusa maior nas aulas práticas. O costume de usar a peça de
vestimenta extra parece protegê-la de uma possível exposição constrangedora do corpo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises permitiram identificar algumas perspectivas como a insatisfação com o
uniforme escolar e a busca de alternativas para torná-lo menos desconfortável. As estudantes
lastimam que as aulas de educação física em algumas de suas especificidades provocam
sensações de insatisfação e preocupação. Dentre essas considerações, o uniforme angaria
descontentamento, pois parece existir a conferência dos detalhes corpóreos frente às opiniões
e olhares. Ao mesmo tempo, parece haver a necessidade da transposição da moda fitness para
o ambiente escolar. Além disso, as estudantes indicam que não se sentem confortáveis com o
uniforme, devido à estética. As atitudes de amarrar o casaco na cintura ou usar uma blusa
maior se justificam como uma proteção às visibilidades dos corpos, sobretudo, das meninas.
Assim, sugerimos novas pesquisas sobre a representação social do corpo na escola,
especialmente nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, uma vez que mostra a
singularidade da importância de se compreender o corpo a partir das aulas de Educação
Física.

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: SPACE OF SOCIAL
REPRESENTATIONS OF THE BODY
ABSTRACT
The study aimed to understand how high school students think about the body from the
perspective of Social Representations in the context of physical education classes. 18
integrated high school students answered a semi-structured interview. We highlight the
corporal representations that the uniform of the practical classes generates discomfort. Thus,
the study points out that each subject forms a system of thought that is differentiated and, at
the same time, coherent with the system of thought of the group.
KEYWORDS: School;Physical education;Social representations;Body.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: ESPACIO DE
REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CUERPO
RESUMEN
El estudio objetivó comprender cómo los estudiantes de la enseñanza media piensan el
cuerpo, en la perspectiva de las Representaciones Sociales, en el contexto de las clases de
educación física. Respondieron a una entrevista semiestructurada 18 estudiantes de
enseñanza media integrada. Se destacan las representaciones corporales que el uniforme de
las clases prácticas genera incomodidad. Con ello, el estudio apunta que cada sujeto forma
un sistema de pensamiento diferenciado y, al mismo tiempo, coherente con el sistema de
pensamiento del grupo.
PALABRAS CLAVES: Escuela;Educación Física;Representaciones sociales;Cuerpo.
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E CULTURA INDÍGENA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
Este estudo tem o objetivo de elucidar a história e cultura indígena na prática pedagógica da
Educação Física. Foram realizados estudos bibliográficos cujas produções tematizam sobre
corpo, cultura, educação intercultural e práticas corporais indígenas na escola. Concluímos
que a educação intercultural é uma proposição relevante para a prática pedagógica na
educação do corpo por reconhecer as diferenças e promover a crítica às desigualdades
sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Indígena. Educação Física. Educação Intercultural.

INTRODUÇÃO
Neste texto fazemos um recorte da pesquisa de mestrado, buscando respostas para a
problemática, a partir da análise do banco de dados do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e
Cultura (Coeduc)2, cujo princípio é que não se ensina o que não se conhece e não há “práticas
corporais indígenas”, mas práticas sociais de cada povo e sem esse princípio se reproduzem
na escola a colonialidade do conhecimento. (GRANDO, STROHER, CAMPOS, 2020).
A problemática inicial destacada pela pesquisa de mestrado foi: como a educação
física poderia contribuir para discussão, reflexão e valorização da cultura indígena na cidade
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O Coeduc desde 2005 desenvolve pesquisas e intervenções (extensão) sobre as culturas locais e
indígenas que resultou na proposição metodológica da formação-ação-intercultural a fim de intervir na
realidade de forma crítica, pela educação escolar, contribuindo para novas práticas pedagógicas que se
contrapõem à colonialidade dos saberes, dos poderes e do ser. Vinculado à Faculdade de Educação
Física e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, atua especialmente com os professores da
Educação Básica na rede pública de ensino de Cuiabá, capital do segundo estado brasileiro com maior
diversidade étnica ameríndia do Brasil
1
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de Cáceres-MT, por meio dos seus conteúdos programáticos? Considerando a realidade
histórica e cultural da cidade e que na escola mantém-se a invisibilidade dos corpos
chiquitanos, marginalizados por conteúdos eurocentrados.
A produção do grupo COEDUC expressa suas ações articuladas na pesquisa-extensão
e consolidam conceitos como eixos temáticos de estudos do Coeduc: cultura/ identidade,
educação do corpo (infâncias-juventude), educação intercultural e educação indígena. No
processo que resultam em projetos coletivos constitui-se o grupo-pesquisador com o qual se
compreende a formação-ação-intercultural como princípio que potencializa as ações
pedagógicas que contribuem para a implementação da Lei 11.645/08 a partir do estudo das
relações étnico-raciais-culturais na perspectiva da Educação Intercultural Crítica.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A LEI 11.645/08
A partir da concepção sócio antropológica compreende-se as manifestações dos corpos
como expressão da cultura e constitutiva das identidades individuais e coletivas que
materializam as relações sociais históricas. Grando (2004) destaca que as diferenças culturais,
bem como as identidades individuais e coletivas impressas no corpo, expressam a relação com
o outro, donde se reconhece a relevância de que sejam sustentadas pelo respeito às diferenças.
Neste sentido, Eichholz (2019, p.102) enfatiza que os corpos são construídos pela cultura que
ensina ver o outro, sendo necessário que o conhecimento entre os diferentes corpos, atendam
o conhecimento e respeito à diversidade afim de aprender a “olhar, observar e escutar o corpo
do outro para além do Etnocentrismo”.
Em sua pesquisa sobre a dança na escola e as relações étnico-raciais, Ribeiro (2019, p.
81), exemplifica como a cultura “[...] flui das relações cotidianas produzidas pelos indivíduos,
esses vivem sempre em busca de mudanças, por consequência a cultura é dinâmica”. Além
disso destaca que tanto as diferenças e semelhanças existentes entre os povos são atrelada à
cultura na qual se inserem os corpos.
A importância da educação intercultural se destaca nos trabalhos analisados,
especialmente para no processo de efetivação da Lei 11.645/08, como destaca o estudo de
Eichholz (2019), que conclui que esta contribuirá para o reconhecimento das diferenças bem
como das desigualdades existentes. Neste sentido, a interculturalidade é uma ferramenta
primordial para quebrar com esses paradigmas existentes desencadeados pela globalização e

reprodução da visão eurocêntrica, cujo produto final têm sido desigualdades sociais, políticas,
econômicas, culturais e religiosas, gerando além do preconceito e do racismo a atualização da
colonialidade. A Educação Intercultural pode contribuir para a descolonização do pensamento
e das atividades por possibilitar que o eu se coloque no lugar do outro, compreendendo a
realidade social de cada um com diferentes perspectivas.
Os trabalhos específicos que contribuem para pensar as discussões da Lei 11.645/08
na Educação Física, ALMEIDA, 2010, EICHHOLZ, 2019 e RIBEIRO, 2019, reconhecem o
papel relevante do docente-mediador das relações entre as pessoas que pertencem a
comunidade escolar e os documentos curriculares para que a que se possa ser capaz de
valorizar a diversidade cultural, através de diálogos, integração nas diferentes manifestações
culturais e promover ainda ações que estimulem o desenvolvimento de valores como respeito
e aceitação. É importante ressaltar que só haverá uma educação intercultural dentro da escola,
se as ações a forem desenvolvidas seguindo princípios éticos e respeitando e valorizando
tanto a diversidade, quanto as referências culturais de determinado grupo, de modo que
consiga romper com atitudes discriminatórias e excludentes.
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Sabendo que as práticas corporais podem contribuir para o respeito e valorização da
diversidade cultural, a Educação Física é desafiada a trabalhar com esse corpo construído
historicamente e socialmente, através de seus conteúdos.
A dança, um conteúdo por vezes invisibilizado nas aulas de educação física, poderá
contribuir para a quebra de estereótipos atribuídos aos indígenas. Ao introduzir a cultura e
história indígena através da dança, os alunos terão uma visão do que este conteúdo significa
para a etnia, seus significados e cosmologias, bem como poderão experienciar novos modos
de dançar, para além dos elaborados pela cultura urbana.
As danças culturais e regionais possibilitam o (re)conhecimento das identidades bem
como da consciência corporal dentro do espaço escolar através da interculturalidade. Sabendo
então da necessidade de colocar em prática a Lei 11.645/08, como este conteúdo poderia
ajudar para a discussão e reflexão sobre as Relações Étnicos Raciais dando ênfase a
historicidade e cultura indígena?

Como proposta, apresentamos o Curussé (ou carnavalito), dança tradicional indígena
da Etnia Chiquitano, primeiros habitantes de Cáceres - MT. Ao apresentar esta prática
corporal o professor poderá iniciar sua prática pedagógica destacando o processo histórico da
cidade, dando ênfase a importância desta etnia nesse processo, mobilizando os
tensionamentos existentes entre os indígenas e não indígenas, que afetam as identidades
locais, especialmente por ser a cidade pólo das relações de fronteira.
A musicalidade e a expressão corporal vivenciadas durante as danças e os rituais são
consideradas instrumentos de educação do corpo como afirma Grando (2005), como conteúdo
de ensino, a dança é uma: “[...] prática educativa significativa para a transmissão de valores,
de técnicas corporais e dos sentidos e significados que compõem os patrimônios clânicos e as
relações entre os clãs na cosmologia Bororo” (GRANDO, 2005, p. 173).
Outras práticas corporais identificadas nas produções do Coeduc foram: corrida com
tora, cabo de força ou de guerra de acordo com a localidade, zarabatana, arco e flecha e a
lança que podem ser explorados dentro do conteúdo de jogo. Para Almeida (2010, p.60), os
jogos e brincadeiras são compreendidas como “[...] elementos da cultura corporal de cada
etnia indígena, portanto assumem sentidos e significado de acordo com o contexto social no
qual são vivenciadas”.
Ao trabalhar com os jogos indígenas, os professores poderão situar as etnias que se
apropriam dessas práticas levando em consideração seu significado dentro do grupo social,
compreendendo a historicidade de cada etnia e suas contribuições culturais e sociais na
constituição social brasileira.
O “arco e flecha é outra proposta que podemos evidenciar o processo histórico onde os
indígenas lutavam bravamente com os colonizadores e uma das armas utilizadas era o arco e
flecha. É importante aqui ressaltar que durante esse processo as lutas eram desleais já que as
armas utilizadas pelos colonizadores eram já com o uso de pólvora e matavam à longa
distância, mesmo assim, esses povos não se entregavam facilmente e lutaram bravamente
contra à escravidão e até hoje contra os processos colonizadores.
Sobre as lutas Almeida (2010, p. 134) discorre que estas práticas são atividades
primordiais e essenciais na “educação do corpo” e “formação indentitária” dos povos
indígenas. Cada etnia tem as suas particularidades, porém com funções semelhantes de: “[...]
preparar o indígena para combates que exigem maior capacidade de destreza e força física”.

O futebol, de acordo com Grando (2004; 2010), se trata de uma prática social que
pode ser usada para diferentes fins coletivos nas comunidades indígenas: na integração das
famílias, num momento de lazer, e também para os ensinamentos, em que os mais velhos
repassam valores relevantes para os mais jovens. Destaca ainda que a prática do futebol entre
os Bororo é um espaço de “fronteira étnica e cultural”, pois cria uma possibilidade de diálogo
interétnico entre indígenas e não indígenas durante um campeonato, seja na aldeia ou fora
dela, em que as interações são viabilizadas entre corpos que jogam como iguais.
Promover os saberes indígenas nas aulas de educação física é efetivar a educação
intercultural por meio do diálogo de identidades particulares e do respeito as diferenças,
colaborando para a construção de relações alteritárias.
CONCLUSÕES
Alguns pressupostos para a prática da educação intercultural se estabelecem por meio
de medidas como o respeito à diversidade, a relação entre grupos diferentes, mas colocados
com igualdade, troca de conhecimentos e saberes através de práticas culturais. A educação
intercultural permite abordar conceitos culturais e históricos de modo que haja a
decolonização dos pensamentos e saberes. A educação física é pode proporcionar espaço de
discussão e reflexão acerca relações étnicos-raciais e da interculturalidade,
A questão não é apresentar uma proposta, mas a partir dos referenciais e experiências
já desenvolvidas, a educação física pode trazer elementos que orientem caminhos possíveis
para incluir no currículo escolar saberes que garantam a efetivação da Lei 11.645/08,
proporcionando assim o (re) conhecimento das diferenças dos povos e culturai existentes no
Brasil.

INTERCULTURAL EDUCATION AND INDIGENOUS CULTURE IN
PHISICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to elucidate the indigenous history and culture in the pedagogical practice
of Physical Education. Bibliographic studies were carried out whose productions theme about body,
culture, intercultural education and indigenous body practices in the school. We conclude that
intercultural education is a relevant proposition for pedagogical practice in body education by
recognize differences and promote criticism of social inequalities.

KEYWORDS: Indigenous Culture ; Physical Education; Intercultural Education.

EDUCACIÓN INTECULTURAL Y CULTURA INDÍGENA EM
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo dilucidar la historia y la cultura indígena en la práctica
pedagógica de la Educación Física. Se realizaron estudios bibliográficos cuyas producciones
teman sobre el cuerpo, la cultura, la educación intercultural y las prácticas del cuerpo
indígena en la escuela. Concluimos que la educación intercultural es una propuesta relevante
para la práctica pedagógica en la educación corporal por reconocer las diferencias y zoia
PALABRAS CLAVE: Cultura Indígena; Educación Física; Coeduc.
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EDUCAÇÃO SOMÁTICA EM TELA DURANTE A PANDEMIA: UMA
BUSCA PELO SENSÍVEL1
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RESUMO
Este texto relata uma experiência de educação e dança somática vivida via plataforma virtual
durante a pandemia de Covid 19. Tal relato tem dois eixos: um relativo à percepção de que o
tema é pouco conhecido na formação docente em Educação Física; e, outro referente à
especificidade do trabalho vivenciado e às afinidades notadas entre ele e ideias filosóficas
importantes para uma educação contrária à violação do frágil corpo humano em meio aos
choques audiovisuais.
PALAVRAS-CHAVE: educação e dança somática; choques audiovisuais; corpo; tela;
INTRODUÇÃO
A pandemia de Covid-19 e a necessidade de distanciamento social conformou a
vivência aqui relatada. Um contexto marcado pelo uso de plataformas virtuais e pela
constituição de grupos em redes sociais, cujos efeitos coletivos e individuais ainda estão
sendo sentidos. No caso das instituições de ensino, tais meios permitiram com que fossem
continuados alguns trabalhos atingindo virtualmente outros locais, graças ao espírito
democrático, solidário de professoras/es e grupos de estudos e pesquisas de IES públicas. Este
relato se refere a um desses trabalhos, buscando manter a consciência da sua contradição
interna, qual seja: ter sido de um lado vivenciado como algo intensamente enraizado no
contato físico e social num período de distanciamento e, de outro lado, ter sido vivido com a
as telas eletrônicas pela internet.
Foi no interior dessa contradição que a tela foi utilizada como um meio para a relação
entre as pessoas e delas para consigo mesmas, para a construção de um espaço e tempo
comum e acolhedor das singularidades que permitiu sentir, pensar as potencialidades da
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educação somática contribuir para o cultivo da sensibilidade, da atenção humana e para o
vislumbrar um "amanhã" de presenças insubstituíveis.
O ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO SOMÁTICA
Antes de relatar a vivência propriamente dita junto ao trabalho de educação e dança
somática, a primeira parte deste texto expõe como se chegou até ela a fim de partilhar a
percepção de que propostas como esta são ainda pouco conhecidas dentro de cursos de
licenciatura de Educação Física. Foi depois de um ano de pós-doutoramento na Alemanha,
que a/o autor/a a deste ensaio, a primeira diretamente e o segundo indiretamente, ambos
formados em Educação Física, tiveram contato pela primeira vez com um conjunto de estudos
e metodologias conhecido por Educação Somática, trabalhado dentro das Terapias Corporais
e das Artes do Corpo, compreendida pelas Artes Cênicas, Performances e Dança.
O primeiro contato foi com R. Laban e Gerda Alexander, dois representantes da
educação somática que propõem a experimentação do movimento considerando a fisicalidade
do corpo, do espaço, do tempo e dos corpos dos outros. O primeiro chamou a atenção pelo
modo de compreender o corpo com o espaço e não apenas no espaço, a segunda pelo modo
com que valorizou a pele, os ossos, o tato e o contato. Ambos contudo falavam em um
movimento corporal experimental e anunciavam a impressão que foi se confirmando ao longo
dos estudos: a de que existe afinidades entre as práticas experimentais de movimento desses
autores e a filosofia do pensador que até então o autor e a autora deste relato tinham estudado
no pós-doutoramento e que teoriza sobre a cultura do déficit de atenção. Essa impressão dizia
respeito à concepção de movimento corporal e de atenção humanas preconizadas por tais
autores, pois para eles se trata de algo não apenas mecânico, mas também sensorial, social e
transcendental.
Foi dentro das primeiras práticas de Movimento Autêntico, realizado via plataforma
virtual, onde se pode experimentar um mover o corpo com o testemunho acolhedor de outra
pessoa e a partir do acolhimento dos próprios afetos como condutores do próprio mover, que
se chegou, por acaso, ao trabalho de extensão proposto por Cibele Sastre, artista-educadora,
coreógrafa e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Contudo, o percurso até este momento realizado em torno dos trabalhos de Laban e G.
Alexander fizeram emergir algumas questões, a saber: por que enquanto licencianda/o em

Educação Física, a autora e o autor deste trabalho não chegaram a conhecer tais estudos, por
que entre os professores e professoras de Educação Física da instituição onde atuam tal
conteúdo mantém-se desconhecido?
Embora ainda não se tenha respostas a estas questões, se supõe aqui que isso pode ter
relação com a história da própria educação física vinculada a um sentido de saúde e corpo
extremamente instrumentalizado, que considera a vida apenas quando útil aos propósitos
capitalistas de produtividade e consumo. Um sentido de saúde Prêt-à-Porte - pronta para
vestir - prescrita às pessoas por meio de dietas e atividades físicas a despeito do estado da
cultura e da vida social e natural em que vivem.
Face aos primeiros estudos de Educação Somática pode se dizer que suas exigências
são contrárias à formação de meros consumidores de dietas e prescrições de atividades físicas.
Nela existe pelo menos dois aspectos fundamentais: a atenção à fisicalidade do próprio corpo,
seus afetos e sensações e a atenção ao entorno como algo vivo também. Uma atenção exercida
em vários sentidos, pois a visão, o olfato, a audição, o tato, a propriocepção, a imaginação e a
memória são mobilizados para retomar reações automatizadas do cotidiano conferindo a elas
novos e outros sentidos.
A VIVÊNCIA COM UM TRABALHO DE EDUCAÇÃO SOMÁTICA
O trabalho de extensão de C. Sastre pode ser acompanhado ao longo de seis meses
antes da escrita deste ensaio observando tanto a dimensão técnica externa quanto a dimensão
técnica e estética imanente à proposta. Como técnica externa o que se destaca é o uso da
plataforma virtual e da conexão pela internet como meios dirigidos na maior parte das vezes
para a interação entre as pessoas participantes e não para apresentação de imagens externas a
este espaços-tempo virtual comum produzido com os retângulos da plataforma do Zoom que
traziam uma dimensão de presença das pessoas que participavam.
Já como dimensão técnica e estética imanente ao trabalho foi observado o uso do
espaço de cada pessoa dado a ver pela câmera, a descrição minuciosa dos movimentos
corporais com palavras, com metáforas associada à realização conjunta dos movimentos e das
pausas de movimento; a sensibilidade e o acolhimento afetuoso no modo de se tocar e de se
atentar para a respiração, para o contato do corpo com o chão, com a parede, com texturas,

odores, sabores, tensões, contrações, com suas transferências de peso, com o peso da
gravidade.
Em cada um desses aspectos que compuseram o que aqui está sendo chamado de
dimensão técnica e estética imanente ao trabalho, ressaltam-se os fundamentos de Laban e
Bartenieff, sobre os quais o trabalho de C. Sastre se assenta: as conexões ósseas que lembram
que nenhuma parte do corpo pode atuar inteiramente isolada e para que uma possa parecer
isolada, outras ou outra são colocadas em ação. O que recorda um sentido do existir em que a
parte pode se distinguir mas não pode se pretender separada do todo. Portanto, uma
perspectiva conectiva se evidencia nesse trabalho, especialmente quando ele é estudado na
teoria e na prática. Algo que o trabalho de Ciane Fernandes também registra ao se referir à
imagem do Anel de Moebius que mesmo indiretamente é evocada no logo deste Combrace.
Diz ela
[...]o Anel de Moebius permite um formato científico-artístico, em que nem a
teoria nem a prática se antecipam uma à outra, mas se desafiam e se recriam
continua e mutuamente num processo de escrevedançando.Nada funciona
isoladamente, e diferentes abordagens podem ser incluídas na mesma
pesquisa, gerando novas associações e descobertas" (FERNANDES, 2006, p.
34)

Face a tais dimensões, tornou- se inevitável perceber afinidades entre o trabalho de
educação e dança somática vivenciado e o pensamento antes estudado de C. Türcke, da
Universidade de Leipzig/Alemanha, que desde 2002, tem argumentado que a atenção humana
tem sido erodida com micro ataques cerrados daquilo que W. Benjamin denominou por
choques imagéticos.
Enquanto para Benjamin, a mudança de ângulos e planos que caracteriza a imagem
audiovisual foi compreendida como capaz de produzir um modo peculiar de ativar a atenção
humana, C. Türcke, que vive os tempos atuais e acompanha o excesso e a constância da
referida mudança, percebe que devido à onipresença das telas na vida das pessoas ocorre um
desgaste progressivo e uma erosão da capacidade das pessoas de manterem o foco sobre algo
durante muito tempo.
Para ele, a permanência sob o fluxo cerrado das imagens audiovisuais produzem um
tipo de micro trauma que sequer é reconhecido como tal por aqueles que o sofrem
cotidianamente, que se sentem exaustos mas não tomam consciência da situação do frágil
corpo humano nem dispõem de espaços sociais para reverberação e elaboração dos choques

vividos. C. Türcke chega a propor em seu livro "Hiperativos!" que em vez de Ritalina seja
proporcionado às crianças espaços rituais e ele aponta brincadeiras como manifestações de
tais espaços. Nas práticas de movimento experimentadas com o trabalho de C. Sastre, pode se
dizer que as pausas, a atenção e as reverberações dos movimentos que em muitos momentos
foram de micromovimentos tinham um efeito de reverberar muito mais que isso.
Os testemunhos das sensações e memórias suscitadas pelos movimentos na parte final
de cada encontro atestam muito isso, pois foi recorrente as pessoas de diferentes idades,
gêneros e localidades afirmarem que se perceberam de modos nunca antes percebidos,
recordaram momentos que não intencionaram fazê-lo, sentiram algo que não conseguiam
explicar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este relato espera-se ter apontado que o trabalho de educação e dança somática
proposto por C. Sastre irradia ideias filosóficas de C. Türcke e que ambos afirmam a
relevância de espaços e tempos sociais, observando o que é oferecido pela tela, e visando a
restituição dos sentidos humanos entre pessoas de diferentes idades, trajetórias e localidades.
Espaços-tempos que apesar dos muitos obstáculos ainda vicejam no interior de instituições
públicas, por serem ações não orientadas pela lógica da mercantilização da educação, que
possuem duração e frequência nos encontros capazes de fazer com que um grupo temporário
se transforme num grupo social cujos integrantes passam a desejar o encontro presencial.
Nesses termos, a palavra, a descrição dos gestos, dos movimentos e das posições
corporais associadas à sua experimentação, à abertura de câmeras e ao olhar comprometido
com a construção de um espaço tempo comum tem um efeito poderoso de fazer as pessoas se
imaginarem e se perceberem juntas num mesmo espaço. A experiência com educação e dança
somática pela tela proposta por C. Sastre em diálogo com as ideias de C. Türcke deu a ver que
os princípios de movimentos corporais construídos pela educadora podem contribuir para
ressedimentação da atenção, defendida por Türcke e fundamental para a crítica ao culto do
capitalismo que adora corpos ultra utilitários. E, por isso, merece ser mais conhecida e
experimentada por professoras/es de licenciatura em Educação Física, que formam aqueles
que atuam nas escolas formais e acessam, mesmo com inúmeras dificuldades, milhões de
brasileiros e brasileiras.

SOMATIC EDUCATION ON SCREENS DURING THE PANDEMIC: A
SEARCH FOR THE SENSITIVE
ABSTRACT
This text reports an experience of education and somatic dance lived via a virtual platform
during the Covid 19 pandemic. This report has two axes: one related to the perception that
the topic is little known in the training of teachers in Physical Education; and the other refers
to the specificity of the work experienced and the affinities noted between it and important
philosophical ideas for an education against the violation of the fragile human body amidst
audiovisual shocks.
KEYWORDS: education and somatic dance; audiovisual shocks; body; screen;

LA EDUCACIÓN SOMÁTICA EN PANTALLAS DURANTE LA
PANDEMIA: UNA BÚSQUEDA DE LOS SENSIBLES
RESUMEN
Este texto relata una experiencia de educación y danza somática vivida a través de una
plataforma virtual durante la pandemia de Covid 19. Este informe tiene dos ejes: uno
relacionado con la percepción de que el tema es poco conocido en la formación de docentes
en Educación Física; y el otro se refiere a la especificidad del trabajo vivido y las afinidades
que se advierten entre él e importantes ideas filosóficas para una educación frente a la
violación del frágil cuerpo humano en medio de choques audiovisuales.
PALABRAS CLAVES: educación y danza somática; choques audiovisuales; cuerpo; pantalla;
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ENTRE GARIMPAR E JOGAR: AS MEMÓRIAS DOS GARIMPEIROS
DE DIAMANTINO-MT1
Bruna Maria de Oliveira,
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Jovanice Alves de Souza,
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
RESUMO
O texto busca compreender os jogos e brincadeiras dos garimpeiros de Diamantino entre as
décadas de 1950 e 1960 e as relações lúdicas nesse tempo e espaço do trabalho. Pesquisa
qualitativa e método história oral. Cinco moradores de Diamantino-MT que atuaram no
garimpo entre os anos de 1950 e 1960 foram entrevistados. Os dados evidenciam que jogos
vivenciados por cada um dos garimpeiros se constituíram como uma parte importante de
suas histórias, pois, estavam presentes em suas relações sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos e brincadeiras; Educação Física; Garimpeiros
INTRODUÇÃO
O estudo a ser apresentado refere-se a um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso,
buscou compreender os jogos e brincadeiras dos garimpeiros de Diamantino entre as décadas
de 1950 e 1960 e as relações lúdicas nesse tempo e espaço do trabalho. Entendemos que
conhecer os jogos e brincadeiras dos garimpeiros compõe um importante estudo dos aspectos
históricos de Diamantino, bem como, no âmbito da Educação Física.
Historicamente, Diamantino-MT, tem seu início em 18 de setembro de 1728, através
de Gabriel Antunes Maciel, capitão-mor de Sorocaba, que encontrou uma terra com imensa
herança, se tratando de uma região diamantífera nas nascentes do rio Paraguai. A exploração
do ouro nessa região se expandiu, assim como novos moradores em busca da bonança dos
minerais do rio Ribeirão do Ouro, na medida em que a cidade crescia, novos garimpos iam
sendo abertos.
Partindo desse histórico de Diamantino, este estudo volta-se a investigar jogos e
brincadeiras dos trabalhadores do garimpo para discernir o papel dessas práticas corporais no
cotidiano desses agentes da história e como se dava as relações interpessoais neste momento,
1
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já que entendemos que os jogos e brincadeiras são momentos importantes para construção de
relacionamento com pessoas, espaços e objetos que o rodeiam, entendendo todas as
oportunidades que ele pode nos proporcionar.
Afinal, compreendemos que o jogo é um elemento cultural e social e pode estar
presente nesses garimpos, visto que muitos deles ficavam por meses no garimpo sem ir à
cidade, nesse sentido, entendemos que jogo é um elemento essencial para seu divertimento,
descontração e relação interpessoal com os demais garimpeiros.
ESCLARECIMENTOS METEDOLOGICOS
A pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa e método da história oral. Por meio
desse método buscamos rememorar as vivências lúdicas de 5 garimpeiros, com o intuito de
compreender as relações produzidas nesse espaço que eram mediadas pelo jogo e brincadeira.
As entrevistas foram realizadas nas casas dos nossos colaboradores, sendo que todos
os 5 moradores entrevistados atuaram no garimpo entre os anos de 1950 e 1960. São eles: Sr.
Pedro, Sr. Edgar, Sr. João Paulo, Sr. Pablo e Sr. Francisco, todos com mais de 80 anos na
época das entrevistas.
Importante esclarecer que todos os procedimentos éticos de pesquisa foram adotados
antes da produção dos dados e, este estudo, por compor o projeto “Memórias e Culturas
Populares Diamantinenses: Práticas Corporais e suas Aproximações com a Educação Física”,
teve sua aprovação no Comitê de Ética da UNEMAT sob o parecer nº 1.339.736.
O JOGO E BRINCADEIRAS DOS GARIMPEIROS DE DIAMANTINO: ENTRE O
TRABALHO E O LAZER
No tempo espaço do garimpo, os colaboradores da pesquisa nos narram diferentes
jogos, sendo estes competitivos e buscavam principalmente a diversão. Pedro relata, que suas
principais atividades eram, dançar, beber, cantar, ir para as casas noturnas(prostíbulos) e jogar
futebol entre as comunidades de garimpeiros conforme o relato: “Como disse, vínhamos a
cidade para dançar, beber e cantar, geralmente era em casas de divertimento
[...]Brincávamos de futebol, jogávamos entre comunidades garimpeiras.”

A prática de se ir a casas noturnas era algo bem comum ao cotidiano de divertimento
dos garimpeiros, o que também foi relatado num trecho da pesquisa de Silva (2018) o qual
descreve que:
Quando o autor [Barrozo] se refere a farras e ostentação, é preciso
compreender que isso se refere às visitas aos bordeis e bares, onde
consumiam em abundância [...] esses benefícios se estendiam aos
convidados do garimpeiro que bamburrou. Após gastar todo o dinheiro,
retornava à antiga vida de trabalho intenso e pesado (p. 21-22).

Pedro afirma que, as suas práticas de jogos proporcionavam a ele “bons momentos,
pois foi uma parte da vida que contribuiu bastante na saúde e no desenvolvimento manual” e
sua importância segundo ele se devia a “[...]duas situações, um por que nos divertíamos e
outro porque nos reuníamos para conversarmos”.
Um aspecto importantíssimo observado na fala do entrevistado, é que para ele o jogo
possibilitava em suas palavras seu “desenvolvimento manual” que por sua vez o levaria a
executar melhor suas atividades no garimpo, que nos remete as falas de Huizinga (2000) que
relata o aspecto do jogo estar atrelado em todas as atividades humanas, sejam elas a política, a
guerra ou até mesmo o trabalho.
Outro elemento importante presente na fala de Pedro é o de que o jogo servia para que
ele se relacionasse com ou outros garimpeiros, sendo o jogo um elemento pelo qual se dava as
relações intersociais o que por sua vez nos revela um ponto outrora referido por Huizinga
(2000), o qual aponta que o jogo é um meio pelo qual as pessoas se relacionam.
Tais apontamentos coadunam as narrativas de Edgar que aponta que suas principais
práticas eram jogar bola, baralho (caxeta), ir às casas noturnas, cantar, dançar, beber e jogar
sinuca, sendo que tais práticas eram comumente associadas a apostas.
Para outros, como Pablo tinha nas festas de Santo o lazer e o jogo, ele revela que é
muito envolvido com as festas culturais religiosas de sua localidade, detalhando até mesmo,
os tipos de danças presentes nesses festejos.
É importante frisar que as práticas de festas culturais diamantinense estão intimamente
ligadas aos garimpos, haja vista que festejos como o de Santa Ana, por exemplo, origina-se
das comunidades garimpeiras, mostrando que o garimpo tem fundamental influencia na
cultura popular de Diamantino, e não só dela como a de outros municípios circunvizinho,
como o caso de Nortelândia citado por Ormond (2011 p. 13) a qual afirma que “a festa mais
tradicional do município teve sua origem através da cultura religiosa dos garimpeiros que ali

viviam”. O que por sua vez demonstra a influência sociocultural que o garimpo agregou aos
municípios mato-grossense.
João Paulo, de forma mais tímida, nos diz que não possuía nenhuma atividade de
lazer, pois seu único entretenimento além do trabalho era ir para sua residência, mas relata
que seus colegas de trabalho jogavam bastante, como descreve: “Não tive momentos de lazer,
normalmente estava com a família mesmo. [...] Os outros garimpeiros brincavam e
dançavam nos dias de folga.”
Francisco relata que o trabalho no garimpo era muito cansativo, mas ainda assim era
prazeroso, e que em seus momentos de lazer, vinham para a cidade gastar seu dinheiro em
bailes, com danças, bebidas e cantoria, mas também jogavam futebol como meio de
entretenimento. “O tempo livre era nos finais de semana, vínhamos para a cidade gastar do
dinheiro do garimpo, nossa diversão era dançar nos bailes, beber e cantar. [...] Eu gostava
muito de brincar de jogar bola com os colegas do garimpo também (FRANCISCO).
O aspecto da busca do divertimento por meio do jogo foi um marco no relato dos
colaboradores, para Edgar, o jogo e as brincadeiras que eles faziam proporcionavam-lhe
importantes momentos de descontração e serviam como distração do trabalho duro do
garimpo como se observa no trecho a seguir: “Eram momentos muito importantes de lazer
para nós, pois durante a semana trabalhávamos duro no garimpo e ao final de semana só
queríamos nos divertir descontrair”.
O jogo inerente a vida, era vital, sobrepõe aos aspectos biológicos como bem Huizinga
(2000) nos permite compreendê-lo. Pedro deixa claro, como o jogo mediava as relações
estabelecidas no espaço do garimpo: “Brincávamos de futebol, jogávamos entre comunidades
garimpeiras”. Percebe-se ainda que o jogo sobrepunha à uma comunidade garimpeira o jogo
então, era um momento para reencontros, conversar, diversão, Pedro relembra com afeição
saudosa “Era um tempo bom, pois nos divertíamos bastante, pegávamos alguns instrumentos
musicais e íamos para a cidade lá o pau torava”.
Vê-se com os relatos desses importantes agentes da história de Diamantino, que o
garimpo, foi uma importante fase de suas vidas, e que o mesmo os trouxe uma fundamental
bagagem cultural, o que por sua vez é expressa nos jogos e brincadeiras vivenciados por eles
neste período. Podemos então dizer que jogos e brincadeiras por eles vividos, eram elementos

fundamentais a vida comum de cada um deles, tendo um papel importantíssimo em suas
histórias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo buscou compreender os jogos e brincadeiras dos garimpeiros de Diamantino
entre as décadas de 1950 e 1960 e as relações lúdicas nesse tempo e espaço do trabalho.
Identificamos diversos relatos que possibilitaram constatar a inerência do jogo a vida dos
colaboradores, o jogar beber e se divertir eram o resultado da atividade no garimpo
Os jogos vivenciados por cada um dos garimpeiros constituíram-se como uma parte
importante de suas histórias, pois, estavam presentes em suas relações sociais e no motivo
pelo qual buscavam seus diamantes, a final, muitos deles despendiam tudo o que tinham no
que eles chamavam de divertimento.
Para eles o jogo não era só um momento de escape da realidade dura do garimpo,
como também é parte dessa realidade, sendo o jogo associado aos momentos felizes de boas
lembranças que tiveram nesse tempo.

BETWEEN GARIMPAR AND PLAYING: GARIMPEIROS MEMORIES
FROM DIAMANTINO- MT
ABSTRACT
This text aims to comprehend the games and jokes of garimpeiros from Diamantino between
the 1950 and 1960 decades and the ludic relations at that time and space of work. Qualitative
inquiry and oral history method. There were interviews with five residents from Diamantino MT that acted in the garimpo between the years of 1950 and 1960. The data reveals that the
games experienced by each one of them would constitute an important part of their historical
lives because they were present in their social relations.
Keywords: Games and jokes; Physical Education, Garimpeiros

ENTRE GARIMPEAR Y JUGAR: LAS MEMORIAS DE LOS
GARIMPEIROS DE DIAMANTINO- MT
RESUMEN
Este texto busca comprender los juegos y chistes de los garimpeiros de Diamantino entre las
décadas de 1950 y 1960 y las relaciones lúdicas en ese tiempo y espacio de trabajo.
Investigación cualitativa y método historia oral. Fueron entrevistados cinco residentes de
Diamantino-MT que actuaban en el garimpo entre los años de 1950 y 1960. Los datos
evidencian que los juegos vivenciados por cada uno de los garimpeiros se constituirían como
una parte importante de sus historias de vida, ya que estaban presentes en sus relaciones
sociales.
PALABRAS CLAVE: Juegos y chistes; Educación Física, Garimpeiros
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ENTRE LÓGICAS CUMULATIVAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O
TRABALHO CORPORAL DE FISICULTURISTAS1
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi compreender as aproximações entre os projetos corporais de
fisiculturistas e as dinâmicas de reconhecimento individual características das configurações
sociais atuais. As análises, referenciadas pelas leituras de Byung-Chul Han e Anthony
Giddens, propõem problematizações em torno das representações do corpo e de seus lugares
nos modos de existência atuais que carecem de maior destaque campo da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Fisiculturismo; Projetos corporais; Sociedade do desempenho.
INTRODUÇÃO
O estudo centra-se nos projetos corporais de um grupo de atletas de fisiculturismo,
modalidade marcada pela valorização da hipertrofia muscular e por um trabalho contínuo de
aperfeiçoamento corporal, cujo êxito se revela por parâmetros de volume, simetria e definição
da musculatura (JAEGER, 2009). Estas referências são adaptadas aos objetivos da prática,
constituindo modelos de autogerenciamento que julgam aceitável a extrapolação de limites
fisiológicos do corpo (ARRAES; MÉLO, 2020), bem como hábitos de consumo questionados
por discursos hegemônicos sobre saúde e cuidados corporais.
Em razão das apropriações de saberes especializados sobre corpo, atividade física e
saúde, os fisiculturistas entrevistados se assumem constantemente confrontados pelo fato de
pessoas não integradas à modalidade interpretarem suas práticas como desmedidas,
exageradas e arriscadas. Aqui, propomos, inicialmente, que as práticas corporais em questão
sejam refletidas para além da perspectiva patologizante reproduzida na classificação dos
hábitos dos fisiculturistas. Pretendemos pensá-las a partir do que são capazes de revelar
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acerca das atuais dinâmicas de existência e dos repertórios estetizantes pelos quais têm se
edificado as representações recentes do corpo.
Assim, reconhecendo as experiências descritas como traços dos valores culturais que
têm orientado nossas performances corporais e subjetivas, objetivou-se compreender as
aproximações entre os projetos corporais dos fisiculturistas e as dinâmicas de reconhecimento
individual características das configurações sociais atuais, aqui pensadas enquanto
manifestações de um regime de vida neoliberal.
Nossas reflexões dialogam com as leituras de Han (2017) acerca dos modos de vida
contemporâneos, problematizados a partir do que o autor nomeia de “sociedade do
desempenho” e do sentido da auto exploração a ela intrínseco. Além disso, as gestões de si e
do corpo realizadas pelos atletas, lidas naquilo que eles trazem como respostas singulares aos
estímulos culturais, foram pensadas a partir do quadro social apresentado por Giddens (2002),
fundamentado na monitoração reflexiva das ações cotidianas e, portanto, fortemente orientado
pelo planejamento individual da vida.
METODOLOGIA
Após anuência de comitê de ética, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando como
técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada e a observação participante.

A definição da amostra foi norteada pelos seguintes critérios: homens e mulheres
fisiculturistas, federados e não federados, maiores de 18 anos, residentes em Petrolina-PE e
Juazeiro-BA. Ponderou-se, ainda, que os participantes deveriam possuir, no mínimo, um ano
de prática na modalidade e ter disputado pelo menos uma competição. Esses critérios
possibilitaram reunir um grupo de atletas com experiência suficiente para uma melhor
compreensão acerca da realidade do fisiculturismo.
O recrutamento dos participantes se deu por meio de convite divulgado em redes
sociais e também pelo uso da técnica da bola de neve. Destarte, colaboraram com o estudo 10
atletas de fisiculturismo, uma mulher e nove homens, com idades entre 19 a 36 anos. As
entrevistas ocorreram entre os meses de abril e junho de 2019. A observação participante se
deu ao longo de uma competição de fisiculturismo realizada na cidade de Petrolina-PE.

A análise das informações foi realizada sob a ótica da Antropologia Interpretativa de
Geertz (2008), em diálogo com o referencial teórico adotado. Os voluntários foram
identificados por pseudônimos.
RESULTADOS
Para fins de análise, organizamos os trechos de relatos representativos do enfoque aqui
pretendido. Eles explicitam experiências que emergiram ao longo do desenvolvimento do
trabalho corporal dos interlocutores para a apresentação nas competições.
Segundo os atletas, os ciclos de preparação dividem-se em duas etapas principais: A
fase de Bulking/Off e Cutting/Pré-contest. Cada uma destas é marcada por lógicas distintas e
orientam, sobretudo, seu consumo e alimentar e a rotina de treino, dimensões centrais ao
trabalho corporal destes sujeitos.
A fase de Bulking/Off, categorizada pelos entrevistados como “pré-competição”,
demanda uma ingestão calórica excedente e um treino mais intensificado, com vistas ao
aumento do peso e da massa muscular, estruturando-se, portanto, numa noção de “excesso”.
O Cutting, por sua vez, caracteriza-se pela restrição do consumo alimentar e de água, do que
decorre a diminuição da intensidade dos treinos. Ambos os processos sugerem, portanto, uma
racionalização rigorosa e um cálculo rígido para que não haja prejuízos ao resultado exibido
no palco (ARRAES; MÉLO, 2020).
Assim, o momento da apresentação constitui a consagração do comprometimento com
os processos de autogestão que envolvem não apenas o controle do corpo, mas também o
manejo das emoções:
É estressante. Bem estressante. Começa a diminuir a ingestão de água, você
começa a ficar mais fraco por causa da quantidade de carboidratos que já tá
bem reduzida. O nível de gordura já está bem mais baixo, então não tem
mais de onde puxar muita energia. A alimentação fica mais regrada ainda.
Os treinos não podem ficar tão intensos, porque você já não tem mais tanta
energia (Luke Cage, 24 anos).

Na síntese de suas motivações para a aderência ao fisiculturismo, a interlocutora Carol
Danvers, 36 anos, é categórica: “Se você não amar, não adianta. É só pra quem gosta de
verdade”. Há, nesse sentido, uma valorização do disciplinamento de si e da autodeterminação

que muito fala das premissas do capitalismo em suas expressões mais recentes. Outros
entrevistados também se veem vinculados a este aspecto:
Eu vejo muita gente falando que nós somos loucos. Mas, assim, eles não
entendem a loucura da gente. A gente faz uma loucura porque a gente gosta
do esporte. Nós estamos colocando o nosso corpo em jogo. Então, assim,
muita gente fala que somos loucos porque fazemos dieta e restringimos
muito. Porque não saímos no final de semana (Pietro, 26 anos).

Se o comprometimento individual é uma marca já destacada na própria história do
fisiculturismo, parece-nos que, aqui, o fundamento da produção da aparência é correlato a um
“empreendimento do eu” em que o indivíduo vê a si mesmo como instância de uma
gratificação a ser atingida. Percebemos, assim, aproximações com o valor do desempenho
enaltecido pela lógica neoliberal, traduzida por Han (2017). Também identificamos, nas falas
acerca de suas rotinas, alguns indícios do projeto de autorreflexividade destrinchado por
Giddens (2002) ao referir-se às formas de gestão da vida das sociedades atuais, em que o
controle do corpo é colocado como primordial no processo de construção identitária
(ARRAES; MÉLO, 2020).
As apropriações e adaptações estabelecidas pelos entrevistados em função da sua
identidade fisiculturista, bem como de sua imersão no que classifica como o “estilo de vida”
próprio da modalidade, com as escolhas e opções que lhes são inerentes, evidenciam um
significativo suporte dos saberes e conhecimentos especializados, a que Giddens (2002)
denomina “sistemas abstratos”. Nas vivências dos interlocutores, é marcante o recurso a
informações oriundas da medicina, nutrição esportiva (importantes referências para a gestão
da vida e da saúde na contemporaneidade), além de submissões periódicas a exames
laboratoriais para a realização de check-ups, sobretudo no caso daqueles que fazem uso de
esteroides anabolizantes e se dedicam a monitorar suas respostas fisiológicas para prevenção
de riscos.
Vê-se, então, que, ainda que para fins distintos, o senso de pertencimento ao universo
do fisiculturismo dialoga com referências que mobilizam as dinâmicas sociais num sentido
mais geral e abrangente, em especial no que diz respeito ao corpo e seus usos.
Nota-se, em outros relatos, o impacto das dinâmicas consumistas que também regem
as formas contemporâneas mais amplas de afirmação da existência. Desde calçados tidos

como mais apropriados a equipamentos de treino, orientações profissionais, consumo de
suplementos e de dietas específicas, vê-se a necessidade de investimentos contínuos:
Ou seja, você tem que gostar pra fazer esse esporte, e tem que ter renda, tem
que ter dinheiro. É tentador, mas ao mesmo tempo é custoso (Bruce Banner, 33
anos).

Ocorre, ainda, que os ciclos de preparação e os resultados da apresentação se realizam
como projetos “inacabados”, considerando-se que há, entre os atletas, “uma inquietação por
uma contínua superação de si que, no entanto, deve ser guiada pela conscientização de que
nunca se chegará ao corpo ideal” (ARRAES; MÉLO, 2020, p.82). Desse modo, percebe-se o
sentido de uma “falta” que se sabe irremediável, mas que serve para a reavaliação dos hábitos
e atitudes, com vistas ao aprimoramento:
Não tem um atleta de fisiculturismo que se sinta satisfeito com seu corpo .
Toda vez que olho no espelho eu fico “porra, tô magro ainda!” “porra, tô
fraco ainda!” “porra, tô frango ainda!”. Eu acho que não existe esse atleta
que se olhe no espelho e fale “tá massa”. Não! Porque a gente sempre quer o
mais. Sempre podemos ir além. Sempre posso tá mais rasgado e mais
volumoso (Logan, 28 anos).

A premissa de um “complemento” que motiva o consumo de determinadas
substâncias, tal como realizado por alguns entrevistados, parece também figurativa da
necessidade ininterrupta de investimento. Assim, “jamais se alcança um ponto de repouso da
gratificação” (HAN, 2017, p.84). Seja na dinâmica do desempenho fisiculturista ou na
performatividade neoliberal, vemos sobressair o retrato do corpo-sujeito que, paradoxalmente,
busca no cansaço a sua realização (HAN, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É sempre urgente refletirmos sobre os sentidos da adesão aos conteúdos, saberes e
práticas a que recorremos para a realização de projetos pessoais, bem como a ampliação de
nossa compreensão crítica a respeito das instâncias que legitimam os princípios norteadores
dos nossos modos de vida. Vimos que os regimes de produção corporal aqui refletidos se
fundamentam em conteúdos com que o campo da Educação Física encontra-se diretamente
implicado. Sendo assim, faz-se pertinente revisar, constantemente, as vinculações de suas
premissas aos modelos de existência em que se dão as manifestações da cultura corporal.

Se as vivências aqui relatadas convergem na valorização do corpo como testemunho
das competências individuais, vimos que elas também ultrapassam limites culturalmente
impostos acerca da manipulação corporal. Mas, qual o teor de “excesso” é identificado nas
práticas dos fisiculturistas? Arriscamos dizer que, qualquer que seja o sentido dessa
transgressão, ela reflete mecanismos que, a um só tempo, a desaprovam, mas também a
incitam. Como exemplo, tem-se o hiper dimensionamento cultural de determinadas
potencialidades do corpo, estrategicamente enaltecidas, como forma de nos interpelar a certas
formas de consumo.
Logo, as experiências dos interlocutores não se realizam num vazio cultural e
existencial. Elas comungam de atributos exigidos no plano de manifestações da cultura
corporal mais global. A esse respeito, Neira e Borges (2018) problematizam a tendência ainda
marcante de uma Educação Física ocupada em reproduzir uma perspectiva “prescritiva e
funcional” e, portanto, totalizante, por vezes alheia às consequências de seus próprios
embasamentos nas trajetórias de vida.

BETWEEN CUMULATIVE LOGICALS: CONSIDERATIONS ABOUT
BODYBUILDERS BODYWORK
ABSTRACT
The aim of this study was to understand the approximations between bodybuilders' body
projects and the dynamics of individual recognition characteristic of current social
configurations. The analyses, referenced by the readings of Byung-Chul Han and Anthony
Giddens, propose problematizations around the representations of the body and its places in
the current modes of existence that need greater prominence in the field of Physical
Education.
KEYWORDS: Bodybuilding; Body projects; Performance society.

ENTRE LÓGICAS ACUMULATIVAS: CONSIDERACIONES SOBRE
EL TRABAJO CORPORAL DE LOS CULTURISTAS
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue comprender las aproximaciones entre los proyectos
corporales de los culturistas y la dinámica de reconocimiento individual característica de las
configuraciones sociales actuales. Las análisis, referenciados por las lecturas de Byung-Chul
Han y Anthony Giddens, proponen problematizaciones en torno a las representaciones del
cuerpo y sus lugares en los modos de existencia actuales que necesitan un mayor
protagonismo en el campo de la Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Culturismo; Proyectos corporales; Sociedad del rendimiento.
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ESPETÁCULO ONLINE: UM RELATO SOBRE PRODUÇÃO
ARTÍSTICA NA PANDEMIA E SUAS RAMIFICAÇÕES PARA O
ESTUDO DAS NEUROCIÊNCIAS1
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Jeovana Maria Ferreira Dutra,
Faculdade Pitágoras (PIT-BH)
RESUMO
O presente trabalho analisa os processos da produção a execução de um espetáculo online e
gravação de um filme do gênero cinema experimental, que se utilizou da linguagem da dança
teatro, balizados por Campos, (2017). A criação de “Solos Selvagens”, sob direção de Rosa
Antuña, contou com quatro bailarinas; uma estagiária, um músico e dois fotógrafos. A
escrita objetiva refletir sobre corporeidade, arte e neuroestética, diante do acometimento da
pandemia de COVID-19.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea; Corporeidade; Neuroestética.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho se propõe a analisar a execução e produção de um espetáculo
online que utilizou a linguagem da dança teatro para comunicar suas ideias. Uma das formas
de se entender dança teatro é pela característica de retratar, através do movimento, os
sentimentos, ações, gestos e questões do universo humano em diferentes pontos de vista.
A bailarina, coreógrafa e diretora Pina Bausch foi um dos expoentes na dança teatro e
durante a criação de um espetáculo de sua autoria, era observado o quanto questões rotineiras,
íntimas e carregadas de histórias e sentimentos guiavam o processo de criação (CAMPOS,
2017). Partindo desta técnica, buscou-se analisar as questões cotidianas abordadas no trabalho
e as intérpretes, se inicia uma discussão acerca do processo criativo de Solos Selvagens.
O espetáculo de dança teatro online, Solos Selvagens, foi realizado em fevereiro de
2021 durante a pandemia do COVID-19 no Brasil. Os ensaios foram realizados em formato
remoto pela plataforma Zoom, e a gravação do trabalho realizada presencialmente seguindo
os protocolos de segurança. A criação de Solos Selvagens, sob direção de Rosa Antuña,
1
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contou com quatro bailarinas; uma estagiária, um músico e dois fotógrafos. Esse relato de
caso tem intenção de apresentar o processo constitutivo do trabalho e objetiva refletir sobre
corporeidade, arte e neuroestética, diante do acometimento da pandemia de COVID-19. O
ponto de partida da criação foi uma casa e seu entorno são o cenário que dá suporte a quatro
mulheres que dançam e compartilham seus desejos, devaneios e angústias.

Figura 1: gravação filme Solos Selvagens. FONTE: acervo da pesquisadora.

Cada intérprete, de acordo com sua identificação pessoal à história, escolheu um dos
contos presente no livro para desenvolver seu solo, sendo eles: Pele de foca, pele da alma;
Vassalisa, a sabida; Árvores ressecadas e; As deusas sujas - respectivamente. A partir da
escolha do conto, foram combinados os dias de encontro e iniciaram os ensaios e construção
do espetáculo.

METODOLOGIA
Para a tessitura do espetáculo online foram realizados 20 ensaios remotos, de 3 horas
de duração cada, pela plataforma Zoom. Nesse formato foram necessárias adaptações
espaciais básicas para realização de ensaios, como afastar os móveis do cômodo para que
houvesse mais espaço durante o ensaio. É importante ressaltar a necessidade de adaptação do
corpo nesse novo espaço que é menor e com chão relativamente inapropriado para dança
(cerâmica), comprometendo a movimentação.
Para a gravação do filme, foram realizados dois encontros presenciais no Núcleo de
Criação Rosa Antuña (NCRA). As intérpretes e a diretora fizeram uma imersão no trabalho e
estiveram em contato presencial durante os dias de filmagem dentro do NCRA, nesses dias o
trabalho corporal se iniciava às 10h e encerra às 19h, com intervalo para almoço ou lanche.
Ressalto que nenhuma das envolvidas manifestaram sintomas de COVID-19 estando aptas a
participar do trabalho, além disso, a equipe completa envolveu 7 pessoas, incluindo-as, dessa
forma o trabalho discorreu com segurança.

Figura 2: ENSAIO REMOTO.FONTE: ACERVO DA PESQUISADORA

PROCESSOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Após a leitura do conto foram respondidas perguntas como: quais cores predominam
no conto? Qual objeto tem maior importância? Em qual cenário o conto se passa? Qual o
elemento predominante? Quais sentimentos e emoções são tratados através dele? Qual o
ponto principal e o que o conto ensina? Qual a lição? Qual o desafio imposto em você pelo
conto?. Todas essas com intuito de nortear a compreensão acerca do conto e futuramente,
escolher objetos cênicos e figurinos que estivessem de acordo com o conto de cada uma.
Campos (2017) aborda que “a capacidade de representar tem como pré-condição o
exercício da sensorialidade no seu contato com o mundo, o que permite ao corpo ser afetado
pelas próprias impressões” (CAMPOS, 2017. p.123). Já Damásio (2009) ,explica que imagens
criadas em nossa mente, podem causar sentimentos e emoções reais, mesmo que aquilo não
esteja de fato acontecendo em tempo real, posto que “os sinais das imagens processadas
tornam-se disponíveis a várias regiões do cérebro” (DAMÁSIO, 2009 p.144), e de acordo
com o que essa região está relacionada, podem ser vistas reações tanto na linguagem, quanto
no movimento ou até mesmo no raciocínio.
Contudo, é importante ressaltar que somente se essas imagens forem realmente
visualizadas, que se poderá finalmente atingir regiões cerebrais que impulsionam o corpo, a
voz e o raciocínio a reagir de acordo com aquilo que está acontecendo na imaginação, pois, o
cérebro só irá reagir àquilo que lhe pareça real, ou seja, a um estímulo intenso em um
contexto apropriado (DAMÁSIO, 2009).
“A experiência pessoal e artística de performers e diretores contemporâneos
têm mostrado que é indispensável explorar o inconsciente, lidar com a
energia interna do ser humano, e, sem perder a dimensão da perfeição do
gesto contextualizado, buscar na sombra e na luz, existente em cada um, o
caminho para a manifestação artística. A capacidade de criar uma sensação e
um sentimento é mais verdadeira quando parte da busca do inconsciente, e o
processo de transferir uma coisa, que vem do real, para o mundo do
imaginário, descontextualizando-a de sua origem, é o que permite a
transformação do corriqueiro em algo de conteúdo artístico, vez que neste
vaivém de rompimento e transformação, se encontra a unidade de ser em
expressão.” (VINE, 2005. p.110)

Por fim, a pergunta que de fato norteia a construção corporal e coreográfica do
trabalho: como você dança essa história?. A importância dessa pergunta não só está ligada à
performance da intérprete, mas também se relaciona indiretamente com a compreensão do
público ao assistir o trabalho. Bizerra (2014) relembra o conceito de neuroestética como
sendo uma investigação de como o público percebe e reflete sobre a expressão em dança,

inclusive, sobre como a dança pode, através da empatia e ação dos neurônios-espelho,
interferir sobre a neurofisiologia, cognição, emoção, comportamento e função estética de
quem assiste.
Ao retornar para o conceito primordial de estética, é encontrado o termo aisthesis que
significa, dentre muitas outras coisas, “a percepção multimodal do mundo através do corpo”.
A partir do momento em que o telespectador vê a cena, os neurônios-espelho ativam as
mesmas estruturas neurais envolvidas na execução de ações ou em sensações e emoções
(GALLESE, 2014).
Esse apontamento pode explicitar a importância da criação em dança, como sendo
também um fator de estudo de comportamento social, visto que, os neurônios-espelho estão
relacionados à compreensão, cognição e sentimento de empatia através dos gestos e feições
observados. Essa ação dos neurônios-espelho também depende da experiência vivida pelo
indivíduo, de forma que essa experiência pré-vivida possa ativar memórias e reflexões do
espectador (BIZERRA, 2014). Corroborando com esse fato, Campos (2017) afirma que “Há
sempre algo para além daquilo que se mostra na cena, algo que constrói um sentido no
decorrer do tempo da peça encenada, tocando cada espectador de maneira distinta.”
(CAMPOS, 2017. p. 120).

Figura 3: “gesto do homem” (rugas). Movimento criado a partir do trecho do livro “[...]um homem tão
solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto.” (ESTES, 1994.
p.193 ).FONTE: Acervo da pesquisadora.

Nos dias de ensaio que se seguiram, o exercício foi criar movimentos a partir dos
verbos, dessa maneira, o conto que antes era escrito se tornaria um conto dançado. Vieira e
Avelino (2014) refletem sobre a ideia de que a dança é capaz de escrever e desenhar no
espaço e tempo, seus pensamentos, sentimentos e sensações transformando-os em
movimento. O corpo escreve a história enquanto se reinventa a partir desta escrita. E

compondo com essa escrita, são incluídas a música, iluminação, cenografia e outros, com
intenção de desenhar juntos e oferecer uma obra capaz de atravessar o espectador.
Este trabalho de unir voz e corpo, também é visto no estudo de Biancalana (2016), em
que é abordado o termo da voz poética, que se diferencia da voz cotidiana pois nesta existe
significado poético, enquanto a voz cotidiana tem funcionalidade utilitária. A voz poética
pode compor, interferir e criar junto à movimentação, visto que, a verbalização poética do
texto provoca intenções complementares às ações dançadas. Nesse ponto, voz e corpo criam a
cena:
A vocalidade poética dos artistas não é meramente descritiva quando
se apoia na palavra. Suas texturas provocam estados corporais que
revelam pulsos e impulsos através da investigação de processos
internos aos sons vocais. Desse modo, ao pensar a vocalidade poética
como corpo em movimento com função artística, o termo adotado pela
discussão proposta aqui passa a ser corporeidade poética na tentativa
de esclarecer a almejada unidade corpo/voz.” (BIANCALANA, 2016.
p.36)
Por fim, interligou-se partituras coreográficas de maneira a história de cada conto e a
história de todos juntos, abordada de diferentes pontos de vista. O espetáculo online tem
duração média de 1 hora, enquanto que o filme tem duração de 20 minutos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário de pandemia de COVID-19 e isolamento social se questiona o
quanto o alcance artístico está relacionado à tecnologia e mídias sociais, tendo em vista que o
público foi integralmente online e com acesso a internet. Essa fora a única maneira de
apresentar trabalho e receber um feedback do público, as intérpretes e a diretora, por desejo
próprio, buscaram entre as pessoas que assistiram ao trabalho, perguntar sobre “o que elas
compreenderam”, “o que sentiram durante o trabalho” e “se houve alguma reflexão a partir do
que a pessoa assistiu.
Ainda há muito para se pesquisar sobre arte, neuroestética, processo criativo e
corporeidade, sobretudo quando a forma de disseminação artística está ocorrendo através de
mídias sociais e/ou ensino remoto. São levantadas questões sobre o quanto é eficaz o fazer
artístico utilizando ferramentas tecnológicas, qual e para quem é o alcance desse modelo e
quais os benefícios neurofisiológicos da inserção da arte em tempos pandêmicos e de
isolamento social

ONLINE SHOW: A REPORT ON ARTISTIC PRODUCTION IN THE
PANDEMIC AND ITS RAMIFICATIONS FOR THE STUDY OF
NEUROSCIENCES
ABSTRACT
The present paper analyzes the production processes, the execution of an online show and the
recording of a film of the experimental cinema genre, which used the language of dancetheater, marked out by Campos, (2017). The creation of “Solos Selvagens”, under the
direction of Rosa Antuña, had four dancers; an intern, a musician and two photographers.
The writing aims to reflect on corporeality, art and neuroesthetics, given the onset of the
COVID-19 pandemic.
KEYWORDS: Contemporary dance ; Corporeality; Neuroaesthetics.

MUESTRA ONLINE: INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA EN LA PANDEMIA Y SUS RAMIFICACIONES PARA EL
ESTUDIO DE LAS NEUROCIENCIAS
RESUMEN
El presente trabajo analiza los procesos de producción, la ejecución de un espectáculo online
y la grabación de una película del género del cine experimental, que utilizó el lenguaje de la
danza-teatro, señalado por Campos, (2017). La creación de “Solos Salvajes”, bajo la
dirección de Rosa Antuña, contó con cuatro bailarines; un pasante, un músico y dos
fotógrafos. El escrito tiene como objetivo reflexionar sobre la corporeidad, el arte y la
neuroestética, ante el inicio de la pandemia COVID-19.
PALABRAS CLAVES: Danza contemporanea ; Corporeidad; Neuroestética.
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RESUMO
O relato visa a descrever experiência didático-pedagógica pautada na perspectiva le
bretoniana da dor, na disciplina Corpo e Cultura da Pós-Graduação da Universidade de
Brasília. O objetivo da aula foi compreender a relação do homem com a dor. A estratégia
metodológica previu uso de recurso midiático e interação com discentes, avaliada como
coerente com o propósito apresentado. Concluímos que a ação pedagógica favoreceu a
apropriação do conhecimento tanto pelas docentes, como pelos discentes.
PALAVRAS-CHAVE: experiência didático-pedagógica; le breton; dor.

INTRODUÇÃO
Este trabalho se apresenta metodologicamente em forma de Relato de Experiência a
partir do desenvolvimento de aula ministrada na disciplina Corpo e Cultura, no curso de PósGraduação da Universidade de Brasília, para doutorandos, mestrandos e alunos especiais,
explorando o livro “Antropologia da Dor”, de David Le Breton (2013). A forma de
organização dessa obra tende a ampliar o nosso entendimento sobre a complexidade do
fenômeno doloroso e a compreensão de que ele não está restrito ao campo fisiológico –
eliminando a dimensão simbólica – mas abrange as dimensões social, cultural, relacional e
subjetiva.
O tema é importante por se incluir no eixo temático corpo, que Schilling (2008), ao
rastrear os fatores relacionados à “ascensão do corpo” desde o início da década de 1980,
encontra a corporeidade usada para questionar alguns dualismos a exemplo da
cultura/natureza e sujeito/objeto e ainda por estar no escopo do estudo acadêmico
desenvolvido no doutorado por uma das autoras deste trabalho, como o fenômeno
evidenciado no grupo social por ela investigado.
1
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De acordo com Almeida (2008), Le Breton é a maior autoridade contemporânea no
assunto corpo e vem trazer suas contribuições ao apresentar a abordagem antropológica da
experiência com a dor sintetizada a partir do diálogo com estudiosos do assunto. A obra
estudada serviu de base conceitual para a estruturação da aula, tanto como recurso didático
como conteúdo abordado e veio a suprir lacuna na formação de professores de Educação
Física ao abordar o corpo transbordando as fronteiras do biológico e incluindo em suas
análises as dimensões socioculturais e psicológicas nele constituintes.
Os objetivos deste relato são descrever experiência didático-pedagógica pautada na
perspectiva de Le Breton sobre a dor e trazer ao debate a importância da vivência como
docente para a formação de professores para o ensino superior. Os recursos metodológicos
foram utilizados em função do momento da crise humanitária da Covid-19, em que o ensino
remoto se vale da tecnologia para desenvolver o conteúdo de maneira dialogada com os
participantes.
Seguimos a compreensão do Coletivo de Autores (1992) no que respeita ao ensino
como a atividade político-pedagógica que sistematiza as explicações didáticas a partir do
desenvolvimento simultâneo de uma lógica, de uma pedagogia e da apresentação de um
conhecimento científico. O espaço pedagógico foi intencionalmente organizado para
possibilitar a apreensão da perspectiva le bretoniana sobre a dor e dos diversos aspectos que
influenciam, no homem, na percepção e na resposta a ela.
Essa investigação se justifica porque o autor, a obra e o objeto (a dor) têm influência
teórico-metodológica nos estudos das corporeidades e subsidia a compreensão dos
significados da dor relatados pelas mulheres jogadoras de Voleibol Sentado da Associação
dos Deficientes de Aparecida de Goiânia (ADAP) – objeto de estudo de uma das autoras –,
quando enfocadas a partir da compreensão da indissociabilidade entre corpo com deficiência e
cultura paradesportiva.
METODOLOGIA DO TRABALHO
A aula remota foi ministrada no dia 08/12/2020, em formato de videoconferência, via
Plataforma Microsoft Teams, para 20 alunos de vários estados da confederação, incluída a
professora da disciplina e teve duração de 2 h/a, distribuídas entre o acolhimento, a
apresentação do plano de aula, a disponibilização dos link e código de acesso ao site da

plataforma do aplicativo Mentimeter para compartilhamento na “Nuvem de palavra” – lista
hierarquizada visualmente –, apresentação das palavras mais relevantes nas respostas dos
alunos com feedback em tempo real da aula e discussão dos 6 capítulos correspondentes ao
livro, subsidiada pela apresentação de slides constantes tanto de imagens, como dos tópicos
em debate.
Observamos, dentro dos apontamentos de Flick (2013), as vantagens da utilização dos
recursos midiáticos como forma de interação e compartilhamento de informações. Entretanto,
uma das ministrantes teve que se adaptar ao manejo dos instrumentos online e,
momentaneamente, houve problemas de conexão à internet para alguns alunos, especialmente
para uma aluna moradora do Amapá e um aluno morador do Ceará. As câmeras tiveram que
ficar desligadas para que não sobrecarregassem o sistema, o que limitou a interatividade. A
reorientação metodológica além de ter sido necessária, foi profícua no alcance dos objetivos
da aula.
A escolha da metodologia de ensino objetivou avançar em estratégias pedagógicas
mais participativas e explorar os recursos tecnológicos contemporâneos que despertam a
atenção dos alunos. Foi disponibilizado via aplicativo WhatsApp link de reportagem
(SANCHEZ, 2010) e sugerida leitura sobre a cultura de mutilação genital de mulheres
somalis.
Os variados procedimentos didáticos foram utilizados dentro da intencionalidade
pedagógica e buscaram despertar o interesse dos discentes para as questões relativas ao
conteúdo dor conforme Le Breton, sob a interpretação de quem a sofre. A leitura integral do
livro Antropologia da Dor pelas professoras que ministraram a aula favoreceu a apropriação
da perspectiva do autor, que coloca a percepção da dor pelo homem sendo influenciada pela
cultura de pertencimento e, ao mesmo tempo, é reinterpretada a partir da interseção de suas
experiências pessoais, culturais e sociais. Os slides foram preparados com antecedência, a
partir de uma busca criteriosa de modelos, cores e formatos. Foram buscados títulos de filmes
que tratassem do tema para indicar aos alunos. O processo de preparação da atividade
pedagógica foi intenso e resultou em aprofundamento no conhecimento específico e
pedagógico em geral, o que nos levou a questionar: qual a importância dos estudos do corpo e
mais especificamente da dor na formação de professores de Educação Física na pósgraduação strictu sensu?

ANTROPOLOGIA DA DOR EM CAPÍTULOS
Le Breton (2013) compila suas ideias em seis capítulos, edificadas com rigor
científico, sem, contudo, deixar de exibir talento literário ao construir narrativa em um estilo
que leva o leitor a enxergar a ambiguidade da dor. No capítulo 1, o autor explora as
experiências da dor e afirma que ela se “sobrepõe às coisas essenciais da vida cotidiana a
ponto de anular quase completamente o interesse pelo mundo e pelos outros” (p. 27). O
homem é transformado pela dor que modifica sua relação com os outros e com o mundo.
No capítulo 2, o simbolismo da dor é explorado nos exemplos apresentados e o
mostram permeando práticas pouco convencionais de cura. Ele afirma que “a causalidade
fisiológica não pode explicar sozinha a complexidade da relação do homem com a dor” (p.
48).
No capítulo 3, são exibidos os esforços realizados pelos sistemas religiosos de imbuir
de sentidos o sofrimento humano na tentativa de explicação do universo. Entre os que aceitam
a dor como expiação dos pecados estão os cristãos – atitude receptiva diante do sofrimento – e
muçulmanos. Em contraponto à postura anterior, vêm o judaísmo e a Reforma Protestante. Le
Breton nos diz que “Desde os tempos mais remotos de nossa história, percebe-se o esforço de
integração e de dominação da dor, a vontade de inseri-la numa coerência e num significado”
(p. 81). Nesse sentido, as diferentes religiões influenciam a maneira como as pessoas lidam
com a dor, a partir de um sistema de valores morais que estrutura e orienta os
comportamentos.
No capítulo 4, o autor apresenta a dor como uma construção social. Para ele, é a
“sociedade que indica simbolicamente os limites (p. 110) [...] o limiar dolorífico ao qual o
indivíduo reage e a atitude que ele adota, estão ligados essencialmente ao tecido social e
cultural”. Para o autor, as primeiras referências de sentido e valor da dor são apreendidas nos
meios social e cultural de pertencimento do indivíduo.
No capítulo 5, o autor vem sondar a relação estabelecida pelo homem com a dor ao
longo dos tempos até chegar à modernidade. Ele argumenta que atualmente, existe uma busca
por substâncias com efeito analgésico para suprimir a tortura infligida pela dor. Não faz mais
sentido sofrer dores desde que a medicina prometeu recursos para que esta fosse suprimida da
existência humana, ainda que “com sequela da prioridade conferida ao orgânico e não ao
homem doente” (p.169).

No capítulo 6, foram abordados os usos sociais da dor. Desde a análise da dor no
contexto religioso para se servir do sofrimento para alcançar a Deus, como nos contextos
esportivos, em que ela é vista como escolhida e até mesmo desejada para que haja a
recompensa dos esforços atenuantes, transformados em performances corporais.
Este livro vem mostrar a necessidade de mudança no paradigma da medicina ao olhar
para a dor como um dado a ser aliviado, em vez de centrar seus cuidados na pessoa em
singularidade e mostrar também a necessidade de serem revistos os parâmetros de exame da
dor como unicamente negativos. Le Breton assegura que a dor está envolvida por uma
dimensão de sentidos e valores e imbricada na íntima relação do homem com seu corpo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho nos permitiu apresentar às comunidades acadêmica e científica do campo
da Educação Física, a experiência, avaliada pelos alunos da disciplina, como facilitadoras do
processo de apropriação do conceito de dor fundamentado por Le Breton na interface da
sociologia e antropologia e, pelas docentes, como fundamentais no processo de formação
didático-pedagógico.
O aporte teórico utilizado foi apontado pelos discentes como relevante para uma
aproximação ao fenômeno dor, possibilitando voltar o olhar para quem a sente e que nem
sempre reage da mesma forma a depender do significado em que ela é traduzida no momento
que atinge o padecedor. Por isso, a dor se revela como pertencente à esfera simbólica.
O ápice dessa experiência foi o planejamento da aula, exigindo das docentes uma
carga de leitura do livro e de artigos científicos relacionados ao tema. A dedicação à busca e
consequente descoberta dos variados recursos metodológicos abriu várias possibilidades de
uso da tecnologia para atingir os objetivos educacionais. As questões relacionadas à
sistematização do conhecimento e à abordagem metodológica foram aspectos de grande
importância no preparo de professoras para explorarem o conteúdo e atuarem dentro da
perspectiva pedagógica.
Concluímos que a oportunidade de ministrar aulas durante o curso de uma disciplina
desenvolvida na Pós-Graduação favorece o domínio de recursos didáticos e pessoais –
principalmente a fase de preparação – tão necessários ao enfrentamento das situações
pedagógicas cotidianas dos professores de Educação Física e recupera a defasagem da

formação inicial em relação aos estudos do corpo em uma abordagem dos aspectos que
suplantam ao fisiológico.

DIDACTIC-PEDAGOGICAL EXPERIENCE: ANTHROPOLOGICAL
APPROACH TO PAIN
ABSTRACT
The report aims to describe a didactic-pedagogical experience from the Lebretonian
perspective of pain, in the discipline Body and Culture of the Graduate Program of the
University of Brasília. The aim of the class was to understand the relationship between man
and pain. The methodological strategy provided for the use of media resources and
interaction with students, assessed as coherent with the presented objective. We conclude that
the pedagogical action favored the appropriation of knowledge by teachers and students.
KEYWORDS: didactical experience; le breton; pain.

EXPERIENCIA DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA: ENFOQUE
ANTROPOLÓGICO DEL DOLOR
RESUMEN
El informe tiene como objetivo describir la experiencia didáctico-pedagógica en la
perspectiva lebretoniana del dolor, en la disciplina Cuerpo y Cultura del Programa de
Posgrado de la Universidad de Brasilia. El objetivo de la clase fue comprender la relación
entre el hombre y el dolor. La estrategia metodológica previó el uso de recursos mediáticos y
la interacción con los estudiantes, evaluados como coherentes con el objetivo presentado.
Concluimos que la acción pedagógica favoreció la convicción de conocimientos por parte de
docentes y alumnos.
PALABRAS CLAVE: experiencia didática; le Breton; dolor.
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“GINÁSTICA BRINCANTE”: UMA PRÁTICA VOLTADA A
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RESUMO
Apoiado em um estudo teórico-filosófico, refletimos uma ginástica com sentidos e significados
para a vida da criança. Apresentamos perspectivas de uma “Ginástica Brincante”, que
considera a criança como centro do processo, ressaltando a necessidade vital da liberdade
corporal para brincar e se-movimentar como linguagem imanente ao seu mundo. Assim,
desenvolver uma “Ginástica Brincante'' é valorizar o protagonismo infantil em sua essência,
sua subjetividade e seu livre brincar e se-movimentar.
PALAVRAS-CHAVE: ginástica brincante; liberdade corporal; brincar e se-movimentar.

INTRODUÇÃO
O mundo e o corpo da criança são intrinsicamente relacionados, não podendo ser
compreendidos de modo separado. É por meio do movimento humano que se torna possível o
“diálogo incessante entre os sujeitos e o mundo, estabelecendo um embate no qual os sujeitos
se revelam e são revelados pelo próprio movimento, atualizando-se e transformando-se junto
ao mundo” (ARAÚJO et al., 2010, p. 6). O movimento, portanto, é portador de sentidos e
significados que se configuram no espaço e no tempo por meio do corpo.
Atualmente a educação assume, em grande parte, o papel institucional de formar e
educar, oferecendo tempos e espaços necessários ao desenvolvimento e à socialização das
crianças. Porém, a educação nesses moldes chancelou às instituições de ensino o direito de
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alicerçar o fazer-saber escolar, baseado em padrões sociais e culturais que exercem influência
sobre crianças e seus corpos, conforme aponta Kunz (2018). Para este autor, a tarefa das
escolas de introduzir as crianças no mundo social organizado não pode ser realizada a partir
de uma cópia fiel da realidade. Educadores devem refletir sobre problemas de práticas
educacionais reprodutoras, justamente porque cabe a eles a tarefa de estruturar os conteúdos,
elencar procedimentos didático-metodológicos e priorizar determinados fenômenos.
Como temática da Educação Física, a ginástica tem muitos fundamentos baseados em
procedimentos, técnicas, regras, sendo associada diretamente a disciplina. Isso resulta, por
vezes, na obediência incondicional da criança e na autoridade inquestionável do adulto
(COSTA et al., 2020).
O presente texto resulta de reflexões teóricas, bem como de conhecimentos e saberes
oriundos de projetos de pesquisa e extensão acerca da ginástica. Pensando sobre como a
ginástica pode contribuir de maneira significativa para as crianças pequenas (zero a seis anos)
em diferentes esferas, reafirmamos o protagonismo infantil e a necessidade vital da liberdade
corporal para brincar e se-movimentar como linguagem imanente, e como isso pode ser
possibilitado a partir de uma “Ginástica Brincante”, repleta de sentidos e significados.
POR UMA GINÁSTICA DO BRINCAR E SE-MOVIMENTAR
Para Merleau-Ponty (1999), o corpo não é objeto ou resultado de um conjunto de
conceitos ou ideias; ele é, sobretudo, vivido, intencionalidade e presença, revelando, portanto,
o sujeito que percebe assim como o mundo é percebido. Compreendemos que a significação se
faz pelo corpo, sendo preciso reconhecer que ele é “uma potência aberta e indefinida de
significar” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 263), ou seja, ao mesmo tempo que aprendemos um
gesto, temos a possibilidade de reconstruí-lo, direcionando-nos a um comportamento novo ou
a uma nova interpretação. Entretanto, orientações didáticas serão imprescindíveis para se
permitir que esse modo de aprender – pautado nessa perspectiva de corpo (vivido) em
combinação com o se-movimentar – seja efetivamente contemplado.
Segundo Costa et al (2020), o ensino da ginástica na escola, por exemplo, não deveria
ser realizado em moldes técnicos que preconizam a movimentação padronizada, especialização
esportiva precoce e pura reprodução de gestos técnicos. Nessa fase, as crianças não estão
interessadas no aperfeiçoamento técnico, que se torna desinteressante e frustrante para elas. O

ensino da ginástica nesse contexto deve possibilitar experiências que sejam de fato
significativas e libertadoras, ampliando o leque de possibilidades de movimentação por meio
de vivências prazerosas e respeitosas com cada corpo.
A criança é um ser brincante, e uma vez que a brincadeira está (ou deveria estar)
presente em todos os momentos de sua vida (KUHN, 2016), elas brincam porque essa é a sua
forma mais natural de ser e existir no mundo, o que lhes proporciona a expressão de diferentes
sentimentos e construção de aprendizados no âmbito da cultura. É brincando de forma genuína,
original e ontológica que a liberdade e a criatividade podem se manifestar nas brincadeiras:
liberdade para decidir sobre suas realizações e criatividade para construir sentidos e
significados naquilo que realiza, experimentando, testando hipóteses, duvidando do óbvio,
resolvendo problemas e enigmas, encontrando e se perdendo nas soluções, fantasiando e se
aventurando num mundo que as convida para infinitas possibilidades de ação.
Sob a supervisão de adultos e expropriadas de experiências originais, há atividades que
não fazem sentido nenhum para elas. Como legou Benjamin (2002), são os brinquedos e jogos
na perspectiva histórica e cultural que dão os sinais de pertença às crianças, pois não são
nenhuma comunidade isolada: elas fazem parte de um povo e da classe a que pertencem.
Portanto, o brincar e se-movimentar da criança está relacionado a um contexto sociocultural
marcado pelas interações e apropriações promovidas pelo meio em que vivem, seja pela
indução, na maioria das vezes, ou pela imposição dos adultos à aceitação de atividades
reconhecidas como necessárias (COSTA; KUNZ, 2013). Assim, destacam-se duas formas de
brincar: o brincar espontâneo e o brincar didático.
O brincar espontâneo é aquele que todas e somente as crianças sabem fazê-lo, no qual
a imaginação e a liberdade de movimentação se apresentam sem imposições dos adultos em
relação ao tempo-espaço e à intensidade dos acontecimentos. Constituem as ações nas quais
elas estão envolvidas em total atenção ao que fazem no momento presente. Já o brincar didático,
predominantemente ao contexto escolar e sobre o qual a maior parte da literatura acadêmica e
científica se debruça, é conduzido pelos adultos que se interessam pela definição dos conteúdos
e objetivos da brincadeira, nem sempre atendendo aos anseios da própria criança que brinca
(MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004).
Conseguir entender o brincar da criança em seu tempo permite-nos pensar no ser
humano e em suas necessidades vitais, retornando ao mundo da criança, compreendendo e

valorizando suas formas de dialogar com o outro, com o mundo e consigo mesma por meio de
seu corpo. Esse livre brincar e se-movimentar, conforme Costa e Kunz (2013), implica em uma
forma de interpretar o mundo pelo agir e estabelecer relações, interação e comunicação com
este por meio de experiências corporais mais espontâneas, sem que se caia num espontaneísmo
descompromissado.
Priorizar experiências com o brincar e se-movimentar implica pensar em como os
conteúdos gímnicos podem ser vivenciados a partir do “protagonismo infantil” (MELLO et al,
2020), com abertura às possibilidades brincantes e às aprendizagens lúdicas, ativadoras da
imaginação.
GINÁSTICA BRINCANTE COMO POSSIBILIDADE
O modo como a ginástica vem sendo desenvolvida com as crianças remete
majoritariamente a um ensino técnico e rígido, não contemplando seu mundo vivido, suas
culturas, seu livre brincar e se-movimentar e, por sua vez, que não dá voz e liberdade para elas
se desenvolverem de maneira espontânea e libertadora. Refletir e propor uma Ginástica
Brincante não significa o abandono dos conteúdos instituídos culturalmente na essência da
ginástica; pelo contrário, pensar em uma Ginástica Brincante exige grande responsabilidade,
pois implica refletir: como tais conteúdos que compõem o universo gímnico podem ser
ressignificados para atender ao mundo da criança? Como oportunizar vivências gímnicas
associadas a práticas brincantes e que se relacionem com a essência de seu mundo?
Crianças rolam, balançam, giram, executam saltos ritmicamente, sentem e expressam
corporalmente uma ginástica livre e prazerosa como se estivessem brincando. É nesse sentido
que apresentamos uma Ginástica Brincante no presente trabalho.
Essa reflexão vai ao encontro do texto de Costa et al (2020), no qual explanam a
necessidade de uma transformação didático-pedagógica da ginástica para as crianças pequenas,
procurando abandonar os velhos moldes do treinamento técnico que optam pela rigidez na
execução e pelas formas padronizadas de movimentação. Os autores expressam o brincar e semovimentar como uma maneira de dialogar e transformar essa ginástica para o ensinoaprendizagem na Educação Infantil, pois compreendem que a concepção considera o sujeito da
ação como centro do processo, e não o movimento executado. Assim, esse modo de aprender
faz com que a experiência de se-movimentar na ginástica pressuponha o tempo vital das

crianças, o tempo vivido por elas, considerando a forma peculiar que concebem o seu viver,
com atenção para o presente sem esperar por resultados.
Essa ginástica permeada pelo brincar e se-movimentar trazida por Costa et al (2020)
consideramos aqui ser uma Ginástica Brincante, cujas experiências de movimentação devem
estar orientadas no campo da imaginação, do prazer, da brincadeira e da autonomia. No tempo
e espaço da criança e da sua liberdade corporal, expressiva e criadora, possibilita-se novas
formas de execução das manifestações gímnicas: uma ginástica que vá ao encontro de seu
mundo e sua significação.
Pensamos na Ginástica Brincante como uma prática que permita à criança desfrutar do
aprendizado, com liberdade para devanear e descobrir inúmeras maneiras de conhecer e
ressignificar seus movimentos, oferecendo-lhe um ensino que valorize seu protagonismo
infantil, e lhe oportunize ser o que realmente é, sem esperar por resultados futuros,
simplesmente deixando-a viver e se descobrir em seu aqui e agora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerar a Ginástica Brincante é uma maneira espontânea e divertida para o
desenvolvimento das crianças de hoje em dia, na ampliação do seu campo existencial. Com
base nos projetos de extensão e pesquisa que temos desenvolvido, podemos constatar que essa
maneira de aprender pela ginástica perpassa uma aprendizagem mais significativa e prazerosa
para a vida das crianças pequenas; ao possibilitar a liberdade de realização de movimentos
autênticos, de ampliação dos potenciais criativos e tempo para os devaneios da imaginação,
também permitimos que esses corpos tenham mais liberdade gestual. Assim, desenvolver uma
“Ginástica Brincante'' é valorizar o protagonismo infantil em sua essência, sua subjetividade e
seu livre brincar e se-movimentar.
Certamente deixamos aqui uma lacuna por se tratar de uma proposição inicial, ainda em
desenvolvimento nos projetos, pesquisas e investigações acerca do que a Ginástica Brincante
pode contribuir na vida das crianças.

“PLAYING GYMNASTICS”: A PRACTICE FOCUSED ON BODY
FREEDOM OF SMALL CHILDREN
ABSTRACT
Supported by a theoretical-philosophical study, we reflect a gymnastics with senses and
meanings for the child's life. We present perspectives of a “Playing Gymnastics”, which
considers the child as the center of the process, emphasizing the vital need for bodily freedom
to play and move as a language immanent to their world. Thus, developing a “Playing
Gymnastics” is to value child protagonism in its essence, its subjectivity and its free play and
movement.
KEYWORDS: playful gymnastics; bodily freedom; play and move around.

“JUGAR GIMNASIA”: UNA PRÁCTICA ENFOCADA EN LA
LIBERTAD CORPORAL DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS
RESUMEN
Apoyados en un estudio teórico-filosófico, reflejamos una gimnasia con sentidos y significados
para la vida del niño. Presentamos perspectivas de una “Gimnasia Jugando”, que considera
al niño como el centro del proceso, enfatizando la necesidad vital de libertad corporal para
jugar y moverse como lenguaje inmanente a su mundo. Así, desarrollar una “Gimnasia
Jugando” es valorar el protagonismo infantil en su esencia, su subjetividad y su libre juego y
movimiento.
PALABRAS CLAVES: gimnasia lúdica; libertad corporal; jugar y moverse.
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RESUMO
Esta pesquisa propôs aferir a satisfação corporal de bailarinas de Goiânia na pandemia.
Para essa avaliação elaborou-se um questionário, do qual constou um Teste de Silhuetas a
grupos de bailarinas de 10 a 19 anos, comparando como elas veem a imagem corporal real
nos períodos antes e depois da pandemia, comparada com a imagem ideal. Os resultados
demonstram insatisfação com a imagem corporal. Como conclusão, entende-se a necessidade
de se refletir sobre os padrões corporais com as bailarinas.
PALAVRAS-CHAVE: Autoimagem; Corpo; Bailarinas.
INTRODUÇÃO
A autoimagem é um constructo teórico que vem sendo estudado em diversos grupos,
pois demonstra a relação de cada pessoa com o próprio corpo. Uma das possibilidades de
definição da imagem corporal é apresentada por Mendes, Rego e Pereira (2019, p. 47).
A imagem corporal é um constructo multidimensional (Cash, 2006),
exigindo-se assim uma distinção entre o conceito de esquema corporal e
imagem corporal. Pitron e De Vignemont (2017) defendem o envolvimento
do esquema corporal na ação, enquanto que a imagem corporal é a perceção
que o individuo [sic!] tem do seu corpo. A distinção entre estes conceitos
(ação e perceção) requerem diferentes transformações (sensoriais, corticais e
subcorticais) e permanecem inerentemente distintas em relação à sua função
[...].

A análise da imagem corporal tem sido usada para avaliar a satisfação com o corpo,
pois, de acordo com a análise de Mendes, Rego e Pereira (2019), ainda que não haja uma
1
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explicação psicológica clara, ela ajuda a compreender como cada pessoa se relaciona consigo
e com o outro.
Um grupo bastante estudado em relação à imagem corporal são as bailarinas
adolescentes por duas razões. Primeira, pelo fato de haver um padrão corporal rígido,
sobretudo, para as bailarinas clássicas. É muito comum identificar neste grupo, certa
insatisfação com a imagem corporal, pois, em muitos casos há controle do peso, da forma
corporal decorrentes da modalidade da dança, dos treinos, das coreografias, dos vestuários e
outras demandas profissionais. Essa pressão acaba gerando insatisfação da imagem corporal,
porquanto, o componente estético assume grande importância na avaliação realizada sobre a
execução

técnica

(KAZAREZ;

VAQUERO-CRISTÓBAL;

ESPARZA-ROS,

2018;

JÁUREGUI-LOBERA et al, 2016; DANTAS et al, 2018).
O segundo aspecto muito estudado em relação à imagem corporal, são os
adolescentes. Além das bailarinas, como se mencionou acima, essa faixa etária é uma das
principais populações de risco decorrente das mudanças corporais desta fase. A adolescência
apresenta vulnerabilidade aos ideais de magreza, à pressão social para ter um corpo segundo
os pró-magros como modelo, uso de dietas restritivas, depressão e baixa autoestima. Além
destes aspectos, identificou-se também que 30,6% dos adolescentes estão insatisfeitos com
seu corpo (KAZAREZ; VAQUERO-CRISTÓBAL; ESPARZA-ROS, 2018; TYLKA;
WOOD-BARCALOW, 2015; ESTEVEZ et al, 2015).
O nível de insatisfação também difere de acordo com o gênero. Enquanto os homens
desejam ser mais fortes e, portanto, desenvolver maior massa muscular, as mulheres tendem a
buscar uma imagem corporal esguia, minimizando a presença de tecido adiposo (ARROYO
et al, 2008). Aparentemente, as meninas adolescentes estão mais insatisfeitas com o físico do
que os meninos, 35% e 8% respectivamente (SCHAEFER; SALAFIA, 2014). Elas
apresentam também maior frequência de sintomas depressivos e risco de sofrer transtornos
alimentares (EL ANSARI et al, 2014; NORDIN-BATES, 2016).
Outro fator que tem atingido de modo significativo a vida e a saúde, neste momento, é
a pandemia da SARS-COV-2 (COVID-19), a qual vem se desenvolvendo no Brasil desde
2020. Essa pandemia tem provocado uma série de incertezas, aumentado as dificuldades
vinculadas à saúde – inclusive a saúde mental – de crianças, adolescentes, adultos e idosos,
com diferentes tipos de práticas corporais (CARVALHO; FREITAS; AKERMAN, 2021;

CASTRO et al, 2021; MALTA et al, 2021); fator que também alterou o estilo de vida,
aumentou a ansiedade em diversos grupos, inclusive de estudantes do campo da saúde (KERR
et al, 2021).
Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral, aferir a satisfação corporal de
bailarinas de Goiânia na pandemia de COVID-19.
METODOLOGIA
Esta pesquisa descritiva, procurou avaliar o nível de satisfação com a imagem corporal
de bailarinas adolescentes de Goiânia. Foi aplicado um questionário elaborado para este
estudo, com duas partes, sendo; a) levantamento do perfil sociodemográfico e; b) a aplicação
do “Sex-differentiated silhouette measures test” proposto por Damasceno et al (2011) de
forma adaptada para identificar a percepção da imagem corporal de 38 bailarinas e o seu nível
de satisfação comparando a lembrança que elas tinham da imagem corporal antes da
pandemia; a imagem corporal atual (durante a pandemia) e a imagem corporal considerada
ideal. O teste de silhuetas é apresentado na figura 1.

Figura 1: Sex-differentiated silhouette measures test.
Fonte: Adaptado de Damasceno et al (2011).

O teste foi realizado com bailarinas de 10 a 19 anos, mediante a autorização e
resguardando os critérios éticos, aplicando-se o TCLE para que os pais autorizassem a
participação e o TALE para que as bailarinas concordassem em participar. No Grupo 1, a

média de idade é de 13,6+2,5 anos com IMC 19,7+2,4 kg/m² e, no Grupo 2, a média de idade
é de 13,4+2,4 anos com IMC 19,0+2,7 kg/m².
Neste trabalho os dados foram tabulados em uma planilha do software excel e
apresentados por meio de um boxplot, além de média e desvio padrão. O teste teste
Kolmogorov–Smirnov revelou que os dados não apresentaram distribuição normal. Foi
adotado o teste Kruskal-Wallis para avaliar se houve diferença entre as situações em que a
imagem corporal das bailarinas foi avaliada. O teste Tukey-Kramer de comparações múltiplas
foi adotado para verificar quais situações diferiram entre si. Também foi calculado o tamanho
do efeito Cohen-d para avaliação das diferenças, sendo considerada de grande magnitude
quando d ≥ 0,8. O nível de significância adotado foi de 5%. Análise estatística foi realizada
no software Matlab®.
RESULTADOS
É possível verificar na figura 2 que a imagem corporal ideal apresenta uma tendência
central maior que as demais situações (p < 0,0001; F = 27,5861). Tanto IA-PREPAN (d =
1,0482) quanto para IA-ATUAL (d = 1.1782) tem uma diminuição de grande mangnitude em
relação à IA-IDEAL.
Figura 2 - Imagem corporal de bailarinas de duas companhias de Goiânia/GO.

Fonte: Autoria da Pesquisa

Ao analisar os dados, é importante verificar não apenas o número da silhueta e sim, a
relação entre o que elas consideram ideal e o que elas percebem como sendo a sua
característica corporal.
Assim, de acordo com a figura 2, a diferença entre a AI-PREPAN e a AI-IDEAL era
em média 2,5+2,0 para o GD-1, enquanto no GD-2 era de 1,7+2,2; enquanto, na comparação
entre AI-ATUAL e AI-IDEAL, o GD-1 tem diferença média de 3,3+2,0 e o GD-2 de 0,8+1,6.
Estas informações demonstram dois aspectos. O primeiro, que há insatisfação com a
imagem corporal, considerando tanto o período anterior, como no período durante a
pandemia, quando comparada com a imagem ideal.
DISCUSSÃO
Os achados desta pesquisa são coincidentes com estudos de Jáuregui-Lobera et al
(2016) e Kazarez; Vaquero-Cristóbal; Esparza-Ros (2018).
Outros estudos procuraram avaliar o motivo da insatisfação com a imagem corporal,
entre eles, foram apresentadas as influências dos professores, dos conservatórios, dos estilos
de dança, entre outros (DANTAS et al, 2018). Ademais, não se pode descartar outros fatores
como o modelo de beleza e/ou saúde disseminados pela indústria cultural.
A eliminação da ingestão calórica para conseguir alterações na composição corporal
poderá representar riscos à saúde das bailarinas e levar ao desenvolvimento da tríade
feminina, diminuindo assim o desempenho e aumentando o risco de lesões. (KAZAREZ;
VAQUERO-CRISTÓBAL; ESPARZA-ROS, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir sobre o objetivo da pesquisa, identificar o nível de satisfação corporal de
bailarinas adolescentes, foi possível apontar neste estudo, que os grupos demonstram
insatisfação da imagem corporal.

BODY IMAGE OF ADOLESCENT BALLERINAS FROM DANCE

GROUPS IN GOIÂNIA: IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
This research proposed to measure the body satisfaction of ballerinas from Goiânia during
the pandemic. For this evaluation, a questionnaire was developed, which included a
Silhouette Test to groups of dancers aged 10 to 19 years, comparing how they see the real
body image in the periods before and during the pandemic, compared with the ideal image.
The results demonstrate dissatisfaction with body image. As a conclusion, we understand the
need to reflect on body standards with the dancers.
KEYWORDS: Self-image; Body; Ballerinas.

IMAGEN CORPORAL DE BAILARINAS ADOLESCENTES DE
GRUPOS DE BAILE DE GOIÂNIA: IMPACTOS DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19
RESUMEN
La investigación propuso medir la satisfacción corporal de bailarinas de Goiânia en la
pandemia. Esa evaluación desarrolló un cuestionario, que incluyó un Test de Silueta a
grupos de danzantes de 10 a 19 años, cotejando la imagen corporal real en los períodos
antes y durante la pandemia, en comparación con la imagen ideal. Los resultados
demuestran insatisfacción con la imagen corporal. Como conclusión, entendemos la
necesidad de reflexionar sobre los estándares corporales con los bailarines.
PALABRAS CLAVES: Auto imagen; Cuerpo; Bailarinas.
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INFÂNCIAS, EXPERIÊNCIAS DO BRINCAR E SENSIBILIDADE EM
FORMAÇÃO NO BRASIL E NA FRANÇA1
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RESUMO
Objetiva-se discutir as sensibilidades em formação na infância a partir das experiências do
brincar nos espaços públicos de lazer de Aracaju(Br) e Strasbourg(Fr). Estudo de
perspectiva contrastiva nas áreas de lazer infantil em praças públicas destas cidades. As
observações não sistemáticas e fotografias permitiram uma análise das realidades
investigadas, a partir da experiência citadina.
PALAVRAS-CHAVE: infância; brincar; experiência; sensibilidade.
INTRODUÇÃO
A infância se caracteriza como fase de descobertas. É a partir da experiência sensível
do mundo, que a criança constitui suas representações de si, dos outros e do que está no seu
entorno (LE BRETON, 2016). O brincar, experiência corporal carregada de afetos e códigos
sociais, oportuniza o contato lúdico e o conhecimento contínuo da cultura por meio das
interações que possibilita, em âmbito doméstico ou público.
Quanto mais o brincar favorece a interação com diferentes sujeitos e códigos culturais,
mais a criança amplia seu conhecimento sensível e mais se abre para perceber a riqueza das
diferenças e singularidades que se apresentam na sociedade. Ao considerar a experiência do
brincar nas grandes cidades brasileiras, percebemos um crescente processo de restrição aos
espaços privados, em detrimento dos espaços públicos (RECHIA; BETRAN, 2010;
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SANTANA et al, 2017), o que limita sobremaneira a experiência sensível de aprender o
mundo. Entretanto, essa característica não é universal.
Esta pesquisa objetivou refletir as sensibilidades em formação na infância a partir das
experiências do brincar nos espaços públicos de lazer no Brasil e na França, notadamente nas
cidades de Aracaju e Strasbourg. Considerou-se a experiência de uma autoria de residência
fixa em Aracaju e transitória em Strasbourg. Os deslocamentos pelas cidades, as visitas e
observações não sistemáticas às áreas de lazer, a teorização sobre o brincar nos permitiram
refletir a relação corpo, cultura e lazer. Além das observações não sistemáticas, realizou-se
registros fotográficos destes espaços de lazer infantil nas duas cidades. A análise seguiu uma
perspectiva contrastiva (MACEDO, 2018) no Brasil e França, numa abordagem qualitativa
(MINAYO, 2007).
Em Aracaju há problemas na organização, tamanho, estrutura, materiais, brinquedos,
manutenção, entorno, das áreas de brincar nos espaços públicos. E no outro território há
inúmeros “Aires de jeux” em diferentes bairros conservados, com diversidade de brinquedos e
possibilidades de experimentação, crianças e famílias, segurança. Imagens marcantes para
nós, brasileiras e pesquisadoras no campo da educação, corpo, cultura e lazer, pela diferença,
se contrastada com a realidade de capitais do Nordeste do Brasil.
O BRINCAR COMO EXPERIÊNCIA CITADINA: CORPO E CULTURA MEDIANDO O
CONHECIMENTO DO MUNDO
Existimos corporalmente. A condição humana é corporal. É o corpo, o sinal de nossa
presença viva. Conforme Le Breton (2016, p. 13), “o mundo do homem, é o mundo da carne,
uma construção nascida de sua sensorialidade passada ao crivo de sua condição social e
cultural, de sua história de vida, de sua atenção ao seu meio”. É pela experiência do existir,
sensorial, que construímos a inteligibilidade do mundo. O tato, o paladar, a visão, a audição e
a olfação, o tempo inteiro nos dão informações do nosso entorno, nos interpelam e nos
convidam à (inter) ação, desde os primeiros momentos de nossa presença no mundo.
Interpretações como construções do sujeito. Antes de biológicas são elaborações de
sentidos e se constituem em acordo com nossa(s) pertença(s) cultural (ais). Não estamos a
falar de um olho que vê, de um ouvido que ouve e, assim, constroem o entendimento de um
mundo lógico e amorfo. Mas de um sujeito que vendo e ouvindo interpreta o mundo, seus

valores e sentidos, aprende por sua história pessoal, educação e cultura. Concordamos com Le
Breton (2016, p. 15) que
Os sentidos não são “janelas” sobre o mundo, “espelhos” oferecidos ao
registro das coisas em total indiferença com as culturas ou com as
sensibilidades; eles são filtros que só retêm em sua peneira o que o indivíduo
aprendeu a colocar nela, ou o que ele justamente busca identificar
mobilizando seus recursos. As coisas não existem em si, elas são sempre
investidas de um olhar que as torna dignas de ser percebidas.

Nossa sensibilidade se constitui desde a mais tenra idade. E a experiência traça seus
contornos como se construísse um repertório de informações, conhecimentos situados que vão
orientando os caminhos da nossa (inter)ação no mundo. As experiências do brincar infantil a
partir do seu potencial de socialização e de construção de sentidos, pois,
o brincar é a essência de ser criança. É por meio da brincadeira que a criança
apreende o mundo, compreende e faz-se a si mesma, constrói sua identidade,
experimenta, supera desafios e testa limites, se expressa, se expande,
interage, desenvolve habilidades (motoras, cognitivas, emocionais,
imaginativas), autonomia, possibilidades de criação. O brincar oportuniza
vivenciar a dimensão lúdica (...) (SANTANA et al, 2017, p. 90).

Os espaços públicos de lazer são locais de socialização, de trocas em que se
materializam experiências citadinas infantis, que se aprende e constrói os valores da sua
comunidade. Atualmente, há diversos fatores afetam a utilização dos espaços públicos como a
falta de segurança, a especulação imobiliária, reduzindo estes espaços nas cidades.
Questionamos a importância da atenção, criação e manutenção desses espaços se
intentamos fortalecer subjetividades sensíveis à coletividade, com urgente

e respeitoso

convívio com as diferenças, pois acreditamos que é no “cenário” público que as diferenças se
apresentam, são sentidas, vividas, memorizadas. Para a análise, tomamos por base as
observações nos espaços de lazer disponíveis em Aracaju e Strasbourg, em uma investigação
entrecruzada por estudos sobre corpo, cultura e sensibilidade.
Estudo contrastivo entre duas cidades. Como fontes, observação e registros
fotográficos. A qualidade e quantidade das experiências do brincar nas praças de Strasbourg
em contraste às experiências nos espaços públicos de lazer em Aracaju. A primeira, variadas,
em quantidade e qualidade. A segunda, poucas e precárias; as áreas infantis e as brincadeiras.
O lazer e os espaços públicos como direitos são temas frequentes para a Educação
Física no Brasil. E, como mães e professoras, percebemos um crescimento de teorizações,
questionamentos e reflexões que ampliam esta compreensão. No entanto, ainda é precária a

efetivação deste direito no sentido de assegurar a humanização e qualidade de vida para todes.
A relação corpo, cultura e sensibilidade nos permitiu outras reflexões e questionamentos, a
partir da sensibilização para a diversidade e da experiência do brincar nos espaços públicos de
praças e parques considerados. A etnografia contrastiva foi realizada na busca de
compreender singularidades singularizantes em relação, nas suas
aproximações, distanciações e diferenciações. Possibilita-se, portanto, a
desconstrução dos abstracionismos (...). Como um projeto histórico, essas
ações epistemológicas e metodológicas reforçam alterações descolonizantes
no que concerne às relações com os saberes e suas políticas de sentido.
(MACEDO, 2018, p. 29).

Consideramos parques e praças públicas com áreas infantis nas cidades de Strasbourg
(Fr) e Aracaju (Br). A intenção não foi descrever detalhadamente o observado e sim apontar
aspectos que caracterizam a experiência do brincar nessas duas cidades.
O ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER: CONTRASTES E SENSIBILIDADES EM
FORMAÇÃO
Aracaju, capital de Sergipe, é a cidade com menos desigualdade econômica e social do
Nordeste (Br). Com Índice de desenvolvimento humano de 0,770 (IDH, 2010) e 571.149
habitantes (IBGE, 2010). Strasbourg, sede do Parlamento europeu, com índice de
desenvolvimento humano de 0, 901 (IDH da Fr) e 280.966 habitantes (INSEE, 2017).
Em Aracaju, os espaços públicos para o lazer infantil são reduzidos, mal distribuídos e
com estruturas precárias. Os com área melhor (poucos) situam-se em bairros de classe média
e alta. Nestes, as instalações são danificadas, pouca variedade de brinquedos. Nos bairros
mais periféricos é nítida a falta de manutenção, estruturas enferrujadas, vandalismos, poucos
brinquedos (maioria quebrados). Devido a falta manutenção e falta de brinquedos há pouca
presença das crianças nestes locais. Resultam pouco ou nada atrativos à comunidade e perda
da dimensão socializadora.
Em Strasbourg, há melhor distribuição dos espaços de lazer por todos os bairros, todos
em bom estado de conservação, entorno preservado, áreas e brinquedos diversificados. Estes
são atrativos e seguros. Pessoas de todas as idades frequentam e usam estes espaços. Pela
análise, constatamos que os espaços públicos de lazer constituem um potencial local de
socialização e encontro de diferentes culturas, tipos físicos, origens étnicas e raciais diversas,
usuárias de cadeira de rodas ou não, vínculos religiosos diversificados (judeus, islâmicos,

religiões africanas, indianas e outras). Estes espaços de brincadeiras e trocas diversas
constroem sentidos de afetividade e coletividade. Não sem preconceitos ou conflitos.
Consideramos que estes espaços funcionam como portais da criança ao mundo, locais
de vivência coletiva e das diferenças, o que oportuniza a aprendizagem e exercício da
cidadania. Pensar, pois, os espaços urbanos com atenção ao desenvolvimento das
sensibilidades em formação apresenta-se como uma urgência no tempo presente. Para além do
direito ao lazer, é preciso defender o direito das crianças às cidades e aos espaços com o foco
no potencial socializador implicado na promoção de sensibilidades afins à vida coletiva, à
cidadania e à justiça social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao retornarmos ao tema das sensibilidades em formação na infância por meio de
experiências do brincar nos espaços públicos de lazer em Aracaju (Br) e Strasbourg (Fr),
destacamos alguns aspectos que marcam estas singularidades. Em Aracaju, identificamos a
escassez, falta de manutenção e pouca variabilidade de brinquedos e áreas de lazer, dificulta a
experiência das crianças nos espaços públicos de lazer e consequente formação para a
sensibilidade coletiva e diversa. Limitadas experiências de lazer e da diversidade humana nos
espaços públicos pode limitar o desenvolvimento da sensibilidade para as diferenças.
Em Strasbourg esta experiência é mais intensa, pelo contexto convidativo, melhor
distribuição dos espaços pela cidade, melhores condições de segurança pública e estrutura
física, o que sugere um importante espaço de trocas, (re)significações e sensibilização para as
diferenças e convívio coletivo.

PLAYING AS A CITY EXPERIENCE: BODY AND CULTURE
MEDIATING THE KNOWLEDGE OF THE WORLD
ABSTRACT
The aim is to discuss the sensitivities in formation in childhood from the experiences of
playing in public leisure spaces in Aracaju (Br) and Strasbourg (Fr). Contrastive perspective
study in children's leisure areas in public squares in these cities. The non-systematic
observations and the photographs allowed an analysis of the investigated realities, based on
the city experience.
KEYWORDS: childhood; to play; experience; sensitivity.

EL JUEGO COMO CIUDAD EXPERIENCIA: CUERPO Y CULTURA
MEDIANDO EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO
RESUMEN
El objetivo es discutir las sensibilidades en la educación infantil a partir de las experiencias
de juego en los espacios públicos de ocio de Aracaju (Br) y Estrasburgo (Fr). Estudio de
perspectiva contrastiva en áreas de ocio infantil dispuestas en plazas públicas. Las
observaciones no sistemáticas y fotografías permitieron un análisis de las realidades
investigadas, a partir de la experiencia de la ciudad.
PALABRAS CLAVES: infancia; jugar; experiencia; sensibilidad.
REFERÊNCIAS
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Senso 2010. Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/aracaju/panorama>. Acesso em: 21jun. 2021.
INSEE – Institute National de la Statistique et des Études Économiques. Dossier Complet:
Commune de Strasbourg. Disponível em:
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-67482> . Acesso em: 21 jun. 2021.
LE BRETON, David. Antropologia dos Sentidos. Tradução: Francisco Morás. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2016.
MACEDO, R. S. Pesquisas Contrastivas e Estudos Multicasos: da crítica à razão
comparativa ao método contrastivo em ciências sociais e educação. Salvador: EDUFBA,
2018.
MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 25 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
RECHIA, S.; BÉTRAN, J. O. Parques urbanos de Barcelona: relação entre os usos principais
e combinados, a diversidade nas formas de apropriação e a segurança. Movimento, Porto
Alegre, v. 16, n. 03, p. 181-202, julho/setembro de 2010.
SANTANA, D. T.; et al. Concepção e planejamento de áreas infantis de parques públicos da
cidade e Rennes na França. Licere, Belo Horizonte, v.20, n.1, mar/2017.

MAPEAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DE DANÇA URBANA NA
CIDADE DE BELO HORIZONTE: TESSITURAS POSSÍVEIS, A
PARTIR DO ESTADO DA ARTE1
Bruna D´Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Franklin Ribeiro Fernandes Negrão,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Victor Augusto Valadares de Souza,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Paola Luzia Gomes Prudente,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
O presente trabalho trata de um recorte do projeto de pesquisa intitulado MAPEAMENTO
DO ENSINO DE DANÇAS NOS PROJETOS SOCIAIS EM BELO HORIZONTE- MG, do
Grupo de Pesquisa Edudança, da EEFFTO/ UFMG. Nesta etapa da pesquisa, apresentamos
o estado da arte e reflexões acerca de trabalhos acadêmicos desenvolvidos e concluídos na
cidade, focalizados na temática da dança urbana. Busca-se um diálogo entre o quantitativo
de produções e os motivos pelos quais o registro e memórias da dança urbana, em destaque
no território pesquisado, possui registros acadêmicos pontuais.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Urbana; Mapeamento; Projetos Sociais.
INTRODUÇÃO
Este trabalho resulta dos encontros do Grupo de Pesquisa Edudança2, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Tendo como ponto de partida as manifestações e
mobilizações da dança na sociedade, entre as diversas frentes de trabalho do grupo, destaca-se
o Mapeamento do Ensino da Dança em Projetos Sociais da cidade de Belo Horizonte- MG, na
busca da identificação das iniciativas, projetos, grupos independentes, coletivos e crews
mantenedoras de práticas de dança.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Grupo de Pesquisa que se dedica às relações da Dança com a educação, a arte, o lazer e a cultura na
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional- EEFFTO/UFMG.
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Os dados iniciais deste levantamento evidenciaram que as iniciativas que focalizam
suas ações em dança urbana representavam cerca de 64% dos projetos respondentes. Tal fato
levou as/os pesquisadoras/es ao movimento de compreender os motivos deste destaque e a
busca de referenciais teóricos que subsidiam a presença expressiva da dança urbana nesses
projetos.
O mapeamento tem como enfoque os projetos sociais de dança urbana a partir da
resposta do próprio campo. Como parte do levantamento de dados, foi enviado formulário
eletrônico para grupos, organizações e representantes de projetos sociais de dança e de ações
que centravam-se no ensino, prática ou pesquisa em dança urbana. Observamos na cidade de
Belo Horizonte como as iniciativas foram mobilizadas, e seu trânsito pelos equipamentos
públicos, pela cidade e entre os sujeitos. Para compreender este processo, recorremos a
Magnani (2002):
Categorias que descrevem as formas como podem se apresentar alguns
desses recortes na paisagem urbana – pedaço, mancha, trajeto, circuito –
procurando mostrar as possibilidades que abrem para identificar diferentes
situações da dinâmica cultural e da sociabilidade na metrópole (MAGNANI,
2002, p. 25).

A partir destas categorias e seus trânsitos, vimos a necessidade de mobilizarmos
marcadores que atravessassem as culturas e grupos, para compreendermos como os processos
são construídos, significados e ressignificados. Nesta verificação, se fez necessário um
levantamento dos trabalhos acadêmicos já desenvolvidos para que o conjunto de
pesquisadoras (es) dispusessem de material de análise do registro e memória das práticas de
dança urbana, no cenário acadêmico.
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo mapear e analisar a produção
acadêmica que se refere às danças urbanas no cenário dos cursos de Pós-graduação Stricto
Sensu, de três instituições de Ensino Superior no Estado de Minas Gerais: Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Centro Federal
de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET).
O delinear desta proposta se deu a partir da busca por dados quantitativos acerca da
produção acadêmica em danças urbanas, especificamente enquanto parte da cultura hip hop.
A falta de dados quantitativos para realização de análises e comparações sobre o tema,
instiga-nos a traçar um percurso de busca que se relacione com o território onde estamos

inseridos, trazendo à cena produções de teses e dissertações concebidas na cidade de Belo
Horizonte.
METODOLOGIA
A escolha deste recorte se deu perante a busca da compreensão da realidade local, a
qual investigamos. Ou seja, entender o significativo volume de projetos sociais trabalhando
com danças urbanas nos diferentes espaços destinados à educação não formal, implicava
também entender como esta realidade estava sendo pensada academicamente na cidade.
A busca pelos trabalhos se deu no período janeiro a março de 2021, nos seguintes
portais: Repositório da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Repositório da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e Repositório do Centro Federal
de Educação Tecnológica (CEFET-MG). Os motivos de escolha das instituições citadas se
deu pelo fato de estarem dentro do território de Minas Gerais e terem seus principais campus
na cidade de Belo Horizonte.
Foi utilizado para essa busca os seguintes descritores: dança urbana; cultura hip hop;
hip hop; dança de rua. Além disso, foi feita uma busca utilizando as modalidades específicas:
funk; vogue; street jazz, hip hop, afro house, dancehall; stilleto; popping; loking; house
dance; ragga; krump; freestyle; clowning; breaking. Tais descritores se configuram em
expressões do movimento Hip Hop na vertente da dança, sendo alguns deles criados na última
década. Tal ampliação nas nomenclaturas foram necessárias, visto que a dança urbana possui
distintas linguagens, expressões e dinâmicas que são criadas, transformadas e mobilizadas em
diferentes tempos e espaços.
Em um primeiro momento, foram analisados títulos e resumos de todos os trabalhos, a
fim de mapear dissertações e teses que tratavam da temática “dança urbana”. A escolha por
uma seleção a partir do título e do resumo se deu pelo fato que o título traz ao leitor a ideia
principal sobre o conteúdo a ser discutido, a fim de informá-lo da existência do trabalho. Já o
resumo apresenta o conteúdo ao leitor de forma eficaz e eficiente, facilitando o acesso aos
trabalhos cujas temáticas interessam (FERREIRA, 2002).
Nesse sentido, a análise dos dados se deu a princípio pelo mapeamento dos trabalhos
com relação a temática danças urbanas apresentando: título, autoria, ano de defesa, nível
acadêmico (mestrado ou doutorado), linha de pesquisa e financiamento à pesquisa. A partir

dessa identificação foi realizada uma análise dos trabalhos selecionados inferindo as temáticas
dos textos, as intencionalidades expressas pelos objetivos ali contidos, as modalidades de
danças urbanas apresentadas, bem como a fundamentação teórica utilizada.
Foram elencadas as seguintes categorias da análise: 1. Identificação da relação do
campo de pesquisa do trabalho e a expressão artística da dança; 2. Trabalhos que trazem a
Dança Urbana na perspectiva histórica, registro, preservação e memória das práticas, em
diálogo com o arcabouço acadêmico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento resultou na análise de um total de oito trabalhos. Segue abaixo quadro
com a identificação e descrição:
Quadro 1 – Características das publicações que fizeram parte deste estudo
Linha de
Título
Autoria
Ano
Nível
Pesquisa
Favela, arte e juventude: Miguel Renato 2006 Mestrado Cultura
pensando a relação entre ações de Almeida
Urbana
e
artístico-culturais e identidade
Modos de
no Aglomerado da Serra em
Vida
Belo Horizonte.
Bohemian
Rhapsody: Joana
Brauer 2012 Mestrado Antropologi
Performance, Ritual e Relações Gonçalves
a Urbana
de Gênero no Breaking.
O ensino dança em um projeto Bruna D’Carlo 2018 Mestrado Currículo e
social do Programa Escola Rodrigues
de
Práticas
Aberta de Belo Horizonte: Oliveira Ribeiro
Curriculares
questões para a construção do
conhecimento e currículos pelo
viés da educação somática.
Mulher negra, hip hop e Jamine Patrícia 2018 Mestrado Educação,
educação: uma história de Guedes Miranda
Cotidiano e
resistência.
Diferença
Cultural
Memórias
de
juventudes: Rômulo Pereira 2018 Mestrado Educação,
experiências educativas no/do da Silva
Cultura,
Hip-Hop
Movimentos
Sociais
e
Ações
Coletivas
Uma análise dos processos Sara
Pimenta 2018 Doutorado Estratégia e
simbólicos
envolvidos
no Resende
Marketing
consumo de fãs do gênero
musical funk à luz da cultura

Financiamento
CAPES

CAPES
Não

CNPq

CAPES

CAPES

material.
Quando dançam os homens: Talitha
Couto 2018
construções de gênero e Moreira Lara
masculinidades entre bailarinos
em Belo Horizonte e Viçosa
(MG).
Fazer-se um corpo no funk.
Adilson Pereira 2019
dos Santos

Doutorado Não
informada

Mestrado

CAPES

Processos de Bolsa
Subjetivação Socioassistencial
(PUCMG)

Fonte: Próprios/as autores/as

No processo de busca identificamos a escassez e dificuldade de encontrar produções
bibliográficas. Fato que compreendemos estar relacionado a invisibilização da dança urbana,
enquanto tema acadêmico. Mesmo quando especificamos as palavras-chave, alternando os
nomes dos diversos estilos do movimento, ainda assim, tínhamos poucos resultados, o que
exigiu um olhar mais atento e crítico aos poucos títulos que conseguimos localizar e as
informações oriundas das/os próprias/os pesquisadoras/es a partir de suas vivências como
dançarinas/os na cidade. A reunião dos registros e análises dos trabalhos configuram a
potencialidade do que tem pulsado nos projetos, caminhos e formas de fazer danças na
atualidade na cena urbana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao mapear e analisar a produção acadêmica que se refere às danças urbanas no
cenário dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, de três instituições de Ensino Superior no
Estado de Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia
Universidade Católica (PUC) e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET) percebe-se uma certa escassez em números.
A partir deste entrelaçamento surgem algumas ponderações especulativas a serem
colocadas em debate teórico-crítico que partem da premissa do espaço acadêmico como
espaço de interlocução, problematização e circulação do conhecimento. Podemos, ainda,
analisar o volume de trabalhos levantados pela questão da invisibilização dos grupos e da
dança, especificamente da dança urbana. O que nos remete a potência e necessidade do
desenvolvimento de pesquisas sobre a temática.

Os limites e possibilidades apontados neste recorte trarão subsídios ao grupo de
pesquisa para os avanços necessários na realização do mapeamento na cidade para além de
uma perspectiva meramente descritiva e quantitativa, evidenciando a necessidade da
construção de pontes entre os coletivos que fazem parte da cena da dança urbana na cidade e
os trabalhos acadêmicos.
Embora as capilaridades da temática sejam profícuas, o levantamento demonstra que
os saberes e experiências vividas em dança apresenta seu registro e memória centrados na
oralidade e na prática das ações, sendo necessário que estas iniciativas sejam palco de
pesquisas acadêmicas.

MAPPING OF SOCIAL PROJECTS OF URBAN DANCE IN THE CITY
OF BELO HORIZONTE: POSSIBLE TESSITURES, FROM THE STATE
OF THE ART
ABSTRACT
The present paper deals with an excerpt from the research project entitled MAPPING THE
TEACHING OF DANCES IN SOCIAL PROJECTS IN BELO HORIZONTE-MG, by the
Research Group Edudança, from EEFFTO / UFMG. In this stage of the research, we present
the state of the art and reflections on academic works developed and concluded in the city,
focused on the theme of urban dance. A dialogue is sought between the quantity of
productions and the reasons why the record and memories of urban dance, highlighted in the
researched territory, have specific academic records.
KEYWORDS: Urban Dance; Mapping; Social projects.

EL CURRÍCULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UEMG: UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN AMPLIADA
RESUMEN
El presente trabajo trata de un extracto del proyecto de investigación denominado MAPEO
DE LA ENSEÑANZA DE BAILE EN PROYECTOS SOCIALES EN BELO HORIZONTE-MG,
del Grupo de Investigación Edudança, de EEFFTO / UFMG. En esta etapa de la
investigación, presentamos el estado del arte y reflexiones sobre trabajos académicos
desarrollados y concluidos en la ciudad, enfocados en la temática de la danza urbana. Se
busca un diálogo entre la cantidad de producciones y las razones por las cuales el registro y
las memorias de la danza urbana, destacadas en el territorio investigado, tienen registros
académicos específicos.

PALABRAS CLAVES: Danza Urbana; Cartografía; Proyectos sociales.
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O CORPO EM PAULO FREIRE: COMPREENSÕES NECESSÁRIAS À
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
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RESUMO
Objetivamos nesse trabalho apresentar as compreensões de corpo no pensamento de Paulo
Freire estabelecendo diálogos com o contexto da Educação Física escolar. O mesmo foi
construído a partir de uma revisão bibliográfica com base na leitura de alguns dos seus livros.
Como resultado encontramos compreensões sobre o corpo que o reconhecem como integral,
expressivo, consciente, relacional, temporal, histórico e inacabado.
PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire; Corpo; Educação Física.
INTRODUÇÃO
O corpo como símbolo da existência humana, é para a Educação Física escolar, do
mesmo modo, símbolo máximo de suas possibilidades de realizações pedagógicas. No entanto,
assim como para o corpo enquanto ser de existência no mundo, também para a Educação Física,
é somente a partir da capacidade de movimento que ele potencializa sua presença para
estabelecer relações e viver com o mundo.
A Educação Física embora tenha e tivesse o corpo como protagonista de seus
planejamentos e ações pedagógicas, nem sempre utiliza ou utilizou de perspectivas ampliadas
para compreensão do mesmo. Muitas foram as perspectivas que visualizaram o corpo na
Educação Física escolar como objeto, deslocado do mundo, da cultura, da história e dos outros
sujeitos com os quais se relacionava. No entanto, esse panorama tem cada vez mais sido deixado
de lado para investimentos em compreensões de corpo que integralizem o biológico, cultural,
histórico, social, emocional e cognitivo.
Certamente os olhares sobre o corpo são diversos, e mesmo nas compreensões em que
a sua complexidade é considerada, são possíveis múltiplos entendimentos. Essa diversidade de
entendimentos é importante para que a diversidade de corpos também seja considerada. Nesse
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trabalho, fizemos opção pela discussão das compreensões sobre corpo a partir do pensamento
de Paulo Freire, visto que, este contribui para refletirmos sobre elementos que consideramos
importantes ao fazer pedagógico, especialmente pela perspectiva do diverso, democrático e
inclusivo.
Os investimentos nessas compreensões de corpo vêm da necessidade de construir
cenários pedagógicos na Educação Física escolar que dialoguem com as realidades dos alunos
atendidos, que possibilitem a diversidade de sujeitos e de suas manifestações culturais, que
rompa com os processos de exclusão e exploração historicamente cultivada na realidade
brasileira e que assegure a inclusão efetiva dos sujeitos menosprezados pelo mundo.
Diante dessas problematizações iniciais, estabelecemos como objetivo para este
trabalho apresentar as compreensões de corpo no pensamento de Paulo Freire estabelecendo
diálogos com o contexto da Educação Física escolar. O investimento nessas compreensões e o
diálogo das mesmas com a Educação Física escolar, vem da necessidade sentida nas práticas
pedagógicas na escola para incluir e diversificar os fazeres e saberes, bem como para dialogar
com as realidades sociais e culturais dos alunos que dela fazem parte.
A construção do mesmo aconteceu a partir de recortes da pesquisa realizada no
doutoramento em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, bem
como, de novos investimentos em leituras de obras de Paulo Freire para estabelecer diálogos
com a Educação Física e ampliar as possibilidades pedagógicas com o corpo em movimento na
realidade escolar.
COMPREENSÕES DE CORPO EM PAULO FREIRE
Compreender o corpo a partir do pensamento de Paulo Freire é dialogar
consequentemente com suas compreensões de cultura, de sociedade, de educação, política,
entre outros. O pensamento do autor integra a complexidade de elementos constituintes da vida
humana, ele ler o mundo enquanto produz possibilidades de ensiná-lo. Os atos e os elementos
que compõem o corpo não se separam, mas dialogam e interagem intensa e constantemente.
Nessa linha de pensamento, o corpo define quem somos para nós, para os outros e para
o mundo. Ele é fronteira ao mesmo tempo em que é o atravessador. O corpo nos identifica,
inclui e exclui. No corpo se faz presente o social e o simbólico, que possibilitam construir as
representações que dão sentido as suas práticas.

Além disso, o corpo biológico, anatômico, bioquímico ou fisiológico, tem em sua
constituição os elementos da história e da cultura da qual faz parte. As partes constituem o todo
e o todo constitui as partes a partir dos diálogos e interações possíveis. Sobre isso, destacamos
um exemplo apresentado por Freire e Nogueira (1993, p. 35):
Veja que a mão humana é tremendamente cultural. Ela é fazedora, ela é
sensibilidade, ela é visibilidade; a mão faz proposta, a mão idealiza, a mão
pensa e ajeita. Eu faço ênfase nesses movimentos pelos quais o corpo humano
vira corpo consciente. O corpo se transforma em corpo percebedor. E ele
descreve, ele anota, em sua transformação, a vida social está mudando
também. O corpo age e durante suas atitudes, ele desaninha de si e de suas
relações o conhecimento sobre a vida. Uma das facilidades que a gente
aprende aí é essa multiplicidade de códigos e linguagens. O corpo expressa
suas descobertas, esse corpo se agrupa em um grupo e se expõe em
movimentos sociais.

A expressão é outra máxima constante no corpo humano. Suas possibilidades de
comunicação e linguagem se fazem por códigos diversos, produzindo do mesmo modo,
significados também diversos. Todavia, destacamos que a expressão máxima do corpo só é
possível pelo movimento.
Para Paulo Freire (1992, p. 16-17) os corpos habitando o mundo jamais serão vazios ou
secos, e, do mesmo modo, seus deslocamentos levarão sempre consigo os saberes e
conhecimentos que possuem. Para ele, “carregamos conosco a memória de muitas tramas, o
corpo molhado de nossa história, de nossa cultura”.
Outra compreensão de corpo encontrada nas obras de Paulo Freire diz respeito ao seu
olhar sobre o corpo consciente. Esse corpo deve ser buscado como forma de tomar consciência
de si, dos outros e do mundo para que assim sejam desconstruídas as opressões que sempre se
impõe aos oprimidos por meio dos detentores do poder. É preciso comunhão e solidariedade
para que tenhamos corpos conscientes e libertos.
Segundo o autor, “toda consciência é sempre consciência de algo” (FREIRE, 1981, p.
117). O corpo consciente é aquele que consegue ler o mundo e lutar contra as desigualdades
que lhes são impostas. Esse corpo reconhece o seu local de origem, valoriza suas características
e dialoga com os diferentes. Além disso, Freire (1981, p. 120) afirma que “enquanto corpos
conscientes, em relação dialética com a realidade objetiva sobre que atuam, os seres humanos
estão envolvidos em um permanente processo de conscientização”.

Para essa conscientização, é preciso que esses corpos se libertem das amarras opressoras
que historicamente são implantadas em nossa sociedade sobre diferentes corpos a partir de
grupos hegemônicos detentores do poder. Conscientização e liberdade andarão de braços dados,
a cada passo de uma se fortalecerá a outra, e estas estarão abraçadas ao coletivo de sujeitos que
lutam para se libertar, para conseguir direitos e também exercer seus deveres, desde que,
participem igualmente do ordenamento social.
O processo de conscientização vivenciado pelos sujeitos amplia suas capacidades de
expressão e comunicação. Para Freire (1983, p. 45) “corpo consciente (consciência
intencionada ao mundo, à realidade), o homem atua, pensa e fala sobre esta realidade, que é a
mediação entre ele e outros homens, que também atuam, pensam e falam”. Desse modo
estabelece diálogos coletivos. “Não há um ‘penso’, mas ‘pensamos’. É o ‘pensamos’ que
estabelece o ‘penso’ e não o contrário”.
Segundo a compreensão de Freire (1967, p. 39), é “fundamental, contudo, partirmos de
que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o
mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações
que é”. Sobre as relações, estas não são únicas e padronizadas. “Há uma pluralidade nas
relações do homem com o mundo, na medida em que responde à ampla variedade dos seus
desafios. Em que não se esgota um tipo padronizado de resposta” (FREIRE, 1967, p. 39 – 40).
Relação, é assim, elemento primordial a existência corporal. O corpo vivo necessita de
relação com o meio para que possa sobreviver. Esse processo, modifica não só o corpo, mas o
meio e os elementos que o compõe, dos concretos aos abstratos, em uma relação dialógica. Ao
modificar, conscientiza também o corpo sobre o mundo que habita, tornando-o capaz de
compreendê-lo e “de nele intervir técnica, ética, estética, científica e politicamente” (FREIRE,
2001, p. 9).
O corpo humano é também temporal. Ele, “existe – existere – no tempo. Está dentro.
Está fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje
permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporiza-se” (FREIRE, 1967, p. 41).
Existir é criar também a sua existência. O autor destaca que “existir é, assim, um modo de vida
que é próprio ao ser capaz de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar, de
comunicar-se”. Para ele “o domínio da existência é o domínio do trabalho, da cultura, da
história, dos valores – domínio em que os seres humanos experimentam a dialética entre a

determinação e liberdade” (FREIRE, 1981, p. 53). Mesmo existindo no hoje, bebe na essência
do ontem e constrói o que será amanhã. O agora passa enquanto se faz.
Se é temporal, ele é histórico. “O aqui e o ali envolvem sempre um agora, um antes e
um depois”. Esse entrelaçamento ao tempo do passado, do presente e do futuro torna o sujeito
e suas relações históricas. Eles “não apenas fazem a história em que se fazem, mas,
consequentemente, contam a história desse mutuo fazer” (FREIRE, 1981, p. 55). Como seres
históricos estamos inseridos no tempo e não imersos nele, nos movemos no mundo com
capacidade de optar, decidir e valorar (FREIRE, 1981).
A característica do inacabamento, de sua inconclusão, é algo presente no corpo vivo. O
corpo está sempre se fazendo, pois, viver é entregar-se as aventuras constantes das relações que
estabelece. Segundo Freire (1996, p. 26) “o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio
da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”. Nessa mesma linha de raciocínio, o autor
também afirma que “ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de
que fazemos parte” (FREIRE, 2001, p. 40).
O inacabamento é do corpo, mas também do mundo em que este habita, pois “o homem
é homem e o mundo é histórico cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram
numa relação permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua
própria transformação” (FREIRE, 1983, p. 52). Ambos se transformam a partir de suas relações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os múltiplos olhares apresentados sobre o corpo enquanto uma unidade complexa e
dialógica são essenciais para os saberes e fazeres pedagógicos da Educação Física escolar. Para
tanto, inspirados no pensamento de Paulo Freire devemos compreender as alunas e os alunos,
as professoras e os professores, e todos(as) os(as) demais envolvidos(as) nos processos de
ensino, como corpos complexos e diversos.
Para tanto, deve à Educação Física compreender e objetivar o corpo enquanto integral,
com capacidade de expressão e linguagem pelo movimento, repleto de bagagens adquiridas
pelas experiências vivenciadas, com necessidade do exercício da consciência de si, dos outros
e do mundo, repleto de relações, temporal e histórico, além de ser inacabado.
Portanto, empenhar-se na formação desses corpos é um desafio de transformação social
para construção de espaços inclusivos, democráticos e diversos. Ao fazer isso, a Educação

Física efetivará nas escolas o diálogo com o mundo dos alunos e com os saberes que deles
emergem.

THE BODY IN PAULO FREIRE: NECESSARY UNDERSTANDING
FOR SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to present the understandings of the body in the thought of Paulo Freire,
establishing dialogues with the school context of Physical Education. It was built from a
bibliographical review based on the reading of some of his books. As result, we find
understandings about the body that recognize it as integral, expressive, conscious, relational,
temporal, historical and unfinished.
KEYWORDS: Paulo Freire; Body; Physical Educacion.

EL CUERPO EN PAULO FREIRE: COMPRENSIONES NECESARIAS
PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Objetivando en esto trabajo presentar las comprensiones del cuerpo en el pensamiento de
Paulo Freire estableciendo diálogos con el contexto de la Educación Física escolar. Se
construyó a partir de una revisión bibliográfica basada en la lectura de algunos de sus libros.
Como resultado encontramos entendimiento sobre el cuerpo que lo reconocen como integral,
expresivo, consiente, relacional, temporal, histórico e inacabado.
PALABRAS CLAVES: Paulo Freire; Cuerpo; Educación Física.
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O CORPO NEGRO NA ESCOLA: EXPERIÊNCIAS DE UMA
EDUCAÇÃO DO SENTIR1
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Karenine de Oliveira Porpino,
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RESUMO
O trabalho apresenta a visibilidade do corpo negro na escola a partir de uma educação que
desvele o sentir no campo das relações étnico raciais, considerando a estesiologia e a
intercoporeidade como referências metodológicas para as experiências pedagógicas. A
atitude fenomenológica do filósofo Merleau-Ponty e a fórmula de páthos de Aby Warburg
alicerçam metodologicamente essa pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: corpo negro; experiências; intercorporeidade
ROTEIRO
O sentir no campo das relações étnico raciais a partir das referências fenomenológicas
merleau-pontyanas da intercoporeidade e da estesiologia, se configuram pela possibilidade de
considerar um corpo poroso, corpo que ultrapassa a cisão biológica e cultural, que é
atravessado pelas sensações, pela motricidade, pela experiência vivida, pelos afetos. A
pesquisa objetiva descrever e refletir a respeito das experiências pedagógicas no contexto
educativo considerando as relações étnico raciais sob um olhar estesiológico, bem como
refletir sobre os sentidos do corpo negro a partir de experiências compartilhadas com
estudantes.
A investigação ancora-se na atitude fenomenológica de Merleau-Ponty como
referencial teórico-metodológico, pauta-se na experiência vivida que situa o corpo, o outro e o
sensível no processo do conhecimento. Ressignificar o corpo negro na educação pela
experiência estética do sentir com o outro, tendo como foco a fenomenologia, implica em
reaprender a ver o corpo negro, pois é esse corpo que sente, percebe e compreende a presença
do outro. Associado a Merleau-Ponty (1945/1964/1971), a fórmula de páthos proposta por
O presente trabalho faz parte de um recorte da pesquisa de tese apresentada no Programa de PósGraduação em Educação (PPGEd/UFRN).
1

Aby Warburg (2012), é tomada também como referência metodológica para a criação de
pranchas com imagens que pretendem incitar a montagem dos tempos e dos sentidos, como a
memória e a empatia. Para a construção textual recorre-se a metáfora de uma trilha para
desvelar as experiências educativas com estudantes do ensino médio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Ceará-Mirim.
Tendo a redução fenomenológica como empreendimento da pesquisa, são desvelados
os sentidos das visibilidades do corpo negro, da ancestralidade e da escuta do outro. Trata-se
de pensar uma educação enovelada com a sensibilidade, que permita pensar e sentir o corpo
negro no mundo de toda gente, que produza uma troca de saberes inscritos na experiência a
partir da intercoporeidade e da estesiologia. Tais saberes se estabelecem na relação com o
outro e reverbera em acolhimento, cumplicidade e respeito a serem cultivados no contexto das
relações étnico raciais na escola.
SOLO
A pesquisa se organiza a partir de três folhas que orientam o caminho para as trilhas
educativas: as experiências pedagógicas, o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg e a atitude
fenomenológica de Merleau-Ponty. O método de Warburg enfatiza a emoção expressada pelas
imagens, busca o entrelaçamento de simbologias e iconografismo desvelando ressignificações
de mitos ou memórias de um tempo anterior, Merleau-Ponty exprime a estesiologia como
uma maneira de ser corpo e de nossa existência corporal, do corpo do mundo que é estofo do
nosso próprio corpo intercorporal. Um corpo entrelaçado entre visão e movimento.
A abordagem fenomenológica na pesquisa enquanto atitude compreende: a descrição
das experiências, a redução a partir dos sentidos desvelados e a interpretação do fenômeno.
As descrições apresentadas percorrem o trajeto das minhas experiências de vida, inclui as
minhas experiências docentes e as experiências de discentes, descortinando possibilidades de
ampliar os sentidos e significados do fenômeno.
O corpus da pesquisa foi constituído pelas experiências pedagógicas vividas no
contexto do IFRN, como as atividades com o Grupo Cachos. As discentes do IFRN são dez
participantes ativas da pesquisa, adolescentes na faixa etária dentre 15 e 20 anos de idade, que
passam pelo processo de autoafirmação como negras a partir do processo de transição capilar,

todas cursando o Ensino Médio no contexto do Campus de Ceará-Mirim, cidade do interior
do estado do Rio Grande do Norte.
O Grupo Cachos encontrava-se sistematicamente uma vez por semana, o encontro
tinha duração de duas horas, tendo início no mês de abril de 2016 e finalizando em outubro de
2017, constituindo como um campo de investigação da pesquisa, na perspectiva de atribuir
sentidos através das experiências vividas por mim e pelas alunas, ao compartilharmos e
exercitarmos a reflexão, a leitura e a vivência das relações étnico raciais. Narrativas eram
elaboradas e verbalizadas, os sentidos do protagonismo feminino negro se faziam presentes
em movimentos, palavras, ideias, gestos silêncios, indispensáveis para pensar o corpo como
abertura de outros caminhos de resistência e transformação.
O registro das experiências se deu durante e após a realização das atividades em forma
de relatos por escrito das estudantes. Outros registros foram realizados no formato de
fotografias realizadas por mim e pelas estudantes através de celular. Além dos registros
escritos e fotográficos, também foram considerados os registros dos filmes a partir da Ficha
de Apreciação Fílmica utilizado pelo Laboratório VER (DEF/UFRN).
Há um permanente diálogo entre imagem e texto, principalmente a interpretação das
imagens a partir da confecção das pranchas. Para compor as pranchas foi reunido um acervo
de imagens com as experiências pedagógicas realizadas no IFRN, cenas de filmes (Preciosa:
uma história de esperança, Estrelas além do tempo, Race e Chocolat) selecionados para
dialogar com a pesquisa. Imagens que me põem a rever o corpo negro na escola e suas
relações com a sociedade ocidental. A interpretação dos registros estabeleceu-se a partir do
diálogo entre o pensamento de Merleau-Ponty e pensadores da Antropologia, da Educação, da
Educação Física.
TRILHA DOS CACHOS
Cachos que se reinventam, se reestruturam, encontram uma força simbólica ancestral.
Essa trilha é permeada por descobertas, meninas que se reorganizam pelas leituras, rodas de
conversas, debates, organização de eventos, danças, oficinas, apreciação de filmes e
documentários. As primeiras narrativas foram em torno de como se deu o processo de
transição dos cabelos. Percebi que essas narrativas eram capazes de romper com o
pensamento colonialista, fortemente marcado pelo padrão eurocêntrico. Ao compartilhar suas
histórias de vida, expondo seus próprios pontos de vista, essas meninas subvertiam o

conservadorismo indo ao encontro do pensamento pós-colonialista, tal qual ressaltado por
Boaventura Santos (2010).
Ao pensar no Grupo Cachos ser formado por adolescentes, podemos associar o
movimento das meninas às etapas dos Ritos de Passagem proposto por Van Gennep
(1909/2011), aproxima-se do Drama Social elaborado por Victor Turner (1974) e ao conceito
de Período de Flutuação de Le Breton (2017). Elas rompem com um padrão instituído de
beleza, vinculado à visão ocidental eurocêntrica, produzindo um coletivo com outro olhar
para a beleza, transformando-a.
Estilhaçar a máscara do silêncio como a escritora Conceição Evaristo propõe
significa ter voz, visibilidade, mudar atitude e comportamento. Para se contrapor ao racismo
faz-se necessária a construção de estratégias, práticas e movimentos. Munanga (2015) alerta
existir três fatores essenciais na construção de uma personalidade coletiva: o fator histórico, o
fator linguístico e o fator psicológico. No entanto, no Brasil, a reunião desses três fatores é
quase invisível. Uma invisibilidade marcada por uma cordialidade hierárquica como alerta
Holanda (2015) e por um racismo peculiar, negado publicamente e praticado na intimidade
segundo Schwarcz (2013).
A partir do logos estético merleau-pontyano, precisamos “reaprender a ver o mundo,
interrogá-lo e conhecê-lo”. Perceber, sentir e ver a partir do próprio corpo, como carne do
mundo implica um novo posicionamento ético, estético e político. As meninas assumiram um
lugar de fala, romperam paradigmas, (re)conheceram a própria história, saíram da superfície,
interrogaram-se, refletiram criticamente a política, a sociedade, a cultura, o mundo que as
constitui. Nesse sentido, a organização coletiva pode produzir ruídos e rachaduras nas
narrativas hegemônicas, podem romper com o silêncio que lhes foi imposto, com o objetivo
de alcançar a visibilidade.
A trilha apresentou novos caminhos para se pensar a ancestralidade, o protagonismo
feminino negro e a cultura negra. Desenvolve um olhar atento para a escuta do outro, no caso
da pesquisa, para a escuta da negra, que muitas vezes, por estar nos limites e fronteiras das
margens, não são ouvidas, vistas e/ou compreendidas. Assim, propõe-se um diálogo com a
Lei 10.639/03 e rompe com a invisibilidade de estudantes negras que estão na escola. Essas
ações trançadas com a empatia e alteridade, desvelam uma rota que pode ser ampliada por
diversas trilhas que objetivem mudar o contexto das relações étnico raciais na escola de mãos

dadas com a educação. Uma educação solidária, e como defende Paulo Freire, que abrace o
humanismo, que respeite a liberdade de expressão e as relações de convivência.
O FIM DE UMA TRILHA
Com essa trilha finalizando, faço uma reflexão sobre as experiências vivenciadas com
o Grupo Cachos e percebo um potente movimento na mudança de atitude das meninas, como:
o reconhecimento de suas próprias existências, a inclusão da ancestralidade e a perspectiva de
novas visibilidades (beleza, estética). Transformei-me durante esse processo, afetada por
outras histórias de vida, diferentes da minha, por outros modos de ver, ser visto e sentir com o
outro. A autocritica enquanto docente de Educação Física me fez refletir sobre experiências
pedagógicas compartilhadas na escola, em projetos de ensino, de extensão e pesquisa, que
possam ser pensados na educação, por um viés do sensível, que considere a arte, a filosofia, o
outro, a coletividade. Desse modo, estabeleço uma educação sensível para as relações étnicoraciais que considere o corpo negro na escola com suas inquietações, anseios e frustrações
para possibilitar uma escuta atenta, promovendo diferentes modos desses corpos se
expressarem, sentirem o mundo e estabelecerem novas relações intercorporais. Corroboro
com Merleau-Ponty (1949-1952/2006) ao afirmar que pela minha corporeidade, posso
compreender a corporeidade alheia.

THE BLACK BODY AT SCHOOL: EXPERIENCES OF AN
EDUCATION OF FEELING
ABSTRACT
The work presents the visibility of the black body at school from an education that reveals the
feeling in the field of ethnic-racial relations considering esthesiology and intercoporeity as
methodological references for pedagogical experiences. The phenomenological attitude of the
philosopher Merleau-Ponty and the Pathos method of Aby Warburg underpin this research.
KEYWORDS: black body; experiences; intercoporeity.

EL CUERPO NEGRO EN LA ESCUELA: EXPERIENCIAS DE UNA
EDUCACIÓN DEL SENTIMIENTO
RESUMEN
La obra presenta la visibilidad del cuerpo negro en la escuela desde una educación que
revela el sentimiento en el campo de las relaciones étnicas raciales, considerar la
estesiología y la intercorporeidad como referencias metodológicas para las experiencias de
ensenãnza. La actitud fenomenológica del filósofo Merleau-Ponty y la fórmula del pathos de
Aby Warburg sustentan metodológicamente esta investigación.
PALABRAS CLAVES: cuerpo negro; experiencias; intercorporeidad
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O CORPO NOS ESTUDOS DA INTERCULTURALIDADE CRÍTICA1
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RESUMO
Fundamentado na pesquisa bibliográfica o presente texto tem como objetivo apresentar o
conceito de Catherine Walsh sobre interculturalidade crítica, articulando-o ao olhar
socioantropológico de estudos do corpo. Compreende-se o corpo moldado pela colonialidade
e atravessado pela noção de interculturalidade funcional, o que o mantém na hierarquia
colonial-racial, enquanto o projeto de interculturalidade crítica busca decoloniza-lo a partir
da compreensão de si no contexto social.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; decolonialidade; interculturalidade.

INTRODUÇÃO
Buscamos nesse texto, como um recorte da pesquisa sobre a educação do corpo na
perspectiva intercultural, visualizar como o corpo é compreendido no conceito apresentado
por Catherine Walsh sobre interculturalidade crítica. A autora evidencia outras epistemes de
produção do conhecimento, expressas pelos corpos latino-americanos, ao articular o saber
Sul-epistêmico como possibilidades de contrapor a lógica centrada no saber do Norte.
Para isso, metodologicamente, nos ancoramos na pesquisa bibliográfica (GIL, 2006) a
partir da leitura de Walsh (2002; 2007; 2008; 2009; 2012) e da sociologia do corpo em Le
Breton (2007), considerando as experiências do grupo de pesquisa e suas ações formativas de
educação intercultural do corpo na escola.
INTERSECÇÕES – CORPO E COLONIALIDADE
O conceito de interculturalidade ganha força nos anos de 1990 pela sua incorporação
como categoria em fóruns mundiais, além de sua utilização como eixo central em legislações
nacionais de países da América Latina, como a Bolívia e o Equador. As ações políticas nesses
1
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países buscavam ressaltar a mobilização dos movimentos indígenas e afrodescendentes, pelo
exercício de seus direitos políticos e educativos, após de anos de segregação, miscigenação e
integração aos modelos sociais eurocêntricos. Para análise deste movimento, dialogamos com
Catherine Walsh, que têm contribuído significativamente para o entendimento de
interculturalidade como uma pedagogia crítica e uma práxis que enfatiza o reconhecimento da
diversidade cultural em um contexto geopolítico marcada pela colonialidade (2008; 2009).
Ao se referenciar pela Escola Modernidade/Colonialidade, da qual também é membro,
postula a existência de colonialidades como representações e práticas herdadas do processo de
colonização europeia, que entre os séculos XV e XIX esteve assentada na exploração e na
escravidão de grupos indígenas e negros escravizados.
Um dos principais representantes desta “Escola” que retoma os estudos interculturais é
Aníbal Quijano (2005), ao trazer o debate complementar ao conceito de sistema-mundo de
Imannuel Wallerstain, para juntos falar da modernidade como uma ideia-conceito ou um
discurso de um modelo civilizatório. Esta noção, segundo Quijano (2005), estabelece uma
ordem social que tira as diversidades epistemológicas e ontológicas para fundamentar
desigualdades, baseadas em perspectivas dualistas (natureza/cultura, tempo/espaço,
corpo/mente, espaço/lugar) e reducionistas (evolucionismo unilinear, hegemonia ibérica e do
Atlântico Norte).
Nesta direção, Walsh (2008) nos mobiliza pensar criticamente a interculturalidade
como fundamental para entender a matriz colonial estruturada pelos eixos da colonialidade
apresentados por Quijano (2005): poder, saber, ser, viver. A colonialidade do poder está
ligada ao capitalismo mundial e ao controle, dominação e subordinação da população pela
ideia de raça, naturalizada na América Latina, assim como em outros contextos do planeta,
como modelo de poder moderno e permanente. A colonialidade do saber se refere ao
posicionamento eurocêntrico como uma ordem exclusiva da razão, do conhecimento e do
pensamento, que descarta e desqualifica a existência e a viabilidade de outras racionalidades
epistêmicas; conhecimentos que não os dos homens brancos europeus ou europeizados. Já a
colonialidade do ser se manifesta pela inferiorização, subalternização e desumanização com
os seres humanos cuja cor e ancestralidades permanecem marcadas, especificamente nos
afrodescendentes e indígenas. Por fim, a colonialidade do viver enfatiza as raízes europeiasamericanas e cristãs como formas de inviabilizar outras possibilidades de conexão com

espiritualidades e modos de vida, silenciando a base de vida dos povos indígenas e de matriz
africana.
A partir deste entendimento, compreendemos um processo de colonialidade do corpo,
estruturado pela amálgama dos eixos apresentados por Quijano (2005) e que se relaciona ao
que nos ensina Le Breton (2007, p. 9) sobre as aprendizagens do corpo, pois se “[...] a ordem
social se infiltra pela extensão viva das ações do homem para assumir força de lei, esse
processo nunca está completamente acabado”, e por isso, a nós implica na consciência de si.
Para Le Breton (idem), as aprendizagens do corpo configuram-se como um processo
em eterna construção, um continuum, já que “a expressão corporal é socialmente modulável”,
uma vez que é na mediação com o outro que são favorecidas, ou impostas, trocas que
contribuem para delimitar os contornos do corpo em cada relevo social. Nessa lógica, existe
uma dimensão da posse do corpo, pois ele é a representatividade do homem e da mulher, o
que configura, então, uma dualidade entre “ser” e “ter” que “[...] opõe o indivíduo ao corpo e,
de maneira abstrata [e], supõe uma existência para [o] corpo que pode ser analisada fora [...]”
dele (p. 9).
Visualizamos a colonialidade do corpo nesse terreno social conflitivo considerando os
processos vividos historicamente por indígenas e afrodescendentes como símbolos de
exploração, afastando-os de sua concretude corpórea como seres humanos, subjugados pelas
relações de poder, de saber, de ser e de viver, justificada pela classificação e hierarquização
de suas diferenças impostas na estrutura social.
Lópes (2015) corrobora com isso afirmando que o corpo evidencia as relações de
poder a partir de seus usos políticos, que por vezes subalternizado e destituído de construções
históricas e culturais têm seus direitos de viver sua humanidade, subjetividade e sentidos de
ser e estar no mundo, roubados. Assim, pode-se compreender o corpo latino-americano
subjugado pela colonialidade como leitura da realidade, para entender a incorporação das
desigualdades sociais como históricas nesse mesmo processo de invisibilidade do poder e ser.
APONTAMENTOS – INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E DECOLONIALIDADE DO
CORPO
Compreendida a dinâmica da colonização dos saberes e práticas que orientam os
modos de vida sob uma visão eurocêntrica no contexto da América Latina, Walsh (2009) faz

um chamamento para considerar a interculturalidade crítica como uma possibilidade de
transgressão do problema estrutural-colonial-racial que materializa no cotidiano das relações
na sociedade do capital. Neste sentido, toma o conceito enquanto uma ação políticopedagógico, pois assume os interesses das lutas dos corpos indígenas e afrodescendentes, no
sentido da decolonidade, bem como um ato pedagógico-político ao considerar tal perspectiva
enquanto práxis que busca a transformação das estruturas, instituições e relações sociais
consolidadas pelo eurocentrismo.
Todavia, para traçar novos percursos é fundamental compreender as noções de
interculturalidade relacional, funcional e crítica. A primeira se refere, de maneira mais básica
e geral, ao contato e intercâmbio entre culturas, que normalmente esconde ou minimiza
conflitos, contextos de poder e de dominação contínua nas situações em que a relação emerge.
Já a interculturalidade funcional se limita ao atendimento dos ideais neoliberais dando uma
falsa impressão de inclusão, mas que na realidade age de forma intensa e feroz nas esferas do
saber e do ser, privilegiando uns em detrimento das diferenças do outro e ocultando as
desigualdades que se estruturam e se mantêm em seu interior, enquanto logicas de poder. Por
fim, a interculturalidade crítica questiona o modelo social atual e parte do problema do poder,
dos padrões estabelecidos na racialização e da diferença que se consolidou na colonialidade
lógica (WALSH, 2009).
No sentido da transformação social, é preciso entender a interculturalidade sob o seu
viés crítico, como um processo que busca visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas que
se utilizam das diferenças para posicionar corpos, sociedades, pensamentos e ações em uma
lógica racializada, de caráter moderno-ocidental de colonialidades.
Para tal, Walsh (2002; 2007; 2008; 2009) toma como marco teórico os estudos da
decolonialidade, para fundamentar a noção de interculturalidade como uma pedagogia crítica.
Sua conceitualização da decolonialidade como uma análise teórica-analítica de luta política e
identitária, retoma a ideia dos “[...] eixos de luta dos povos sujeitos à violência estrutural,
assumida como atitude, projeto e posicionamento - político, social e epistêmico - frente (e
além de) as estruturas, instituições, relações de subjugação” (2008, p. 135).
Assumir a decolonialidade como campo de análise da operatividade da colonialidade,
nos permite pensar e expor as relações de dominação como parte da herança do colonial e da

consolidação da modernidade em um campo de representações, onde se nega o conhecimento,
a alteridade e a espiritualidade expressos pela diversidade dos corpos.
Como a interculturalidade crítica parte da leitura desses elementos, consequentemente,
pensar a decolonialidade do corpo perpassa por esse olhar de si, compreendendo as marcas
que constituem as aprendizagens corporais nas relações cotidianas, os processos históricos de
lutas pela afirmação das identidades que emerge da “[...] corporeidade humana como
fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representações e imaginários”,
oriundas desse território no sentido da insurgência e (re)existência do corpo (LE BRETON,
2007, p. 7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interculturalidade crítica com vistas a decolonialidade, nos permite conhecer a
hegemonia do pensamento eurocêntrico, a reprodução cotidiana que oculta a alteridade e
especialmente os problemas de identidade das elites brancas e mestiças ao reproduzir
historicamente imaginários coloniais para se diferenciar e inferiorizar a diversidade dos
corpos na América Latina.
Por fim, Walsh (2002; 2007; 2008; 2009; 2012) nos possibilitou aprender que a
interculturalidade crítica ainda não existe, mas é algo para se construir, o que converge com o
pensamento da sociologia do corpo sobre a aprendizagem corporal, em eterna construção. Por
isso, pensar a decolonialidade do corpo é uma lógica possível, mas que requer outras
perspectivas de construção das aprendizagens, partindo relação do “eu com o outro”,
orientados por uma dimensão crítica e intercultural.

THE BODY IN THE STUDIES OF CRITICAL INTERCULTURALITY
ABSTRACT
Based on bibliographic research, this text aims to present Catherine Walsh's concept of
critical interculturality, articulating it to the socioanthropological view of body studies. The
body shaped by coloniality is understood and crossed by the notion of functional
interculturality, which keeps them in the colonial-racial hierarchy, while the project of
critical interculturality seeks to decolonize it from the understanding of oneanother in the
social context.
KEYWORDS: body; decoloniality; interculturality.

EL CUERPO EN LOS ESTUDIOS DE INTERCULTURALIDAD
CRITICA
RESUMEN
A partir de la investigación bibliográfica, este texto pretende presentar el concepto de
interculturalidad crítica de Catherine Walsh, articulelo a la visión socioantropológica de los
estudios corporales. El cuerpo moldeado por la colonialidad es comprendido y atravesado
por la noción de interculturalidad funcional, que los mantiene en la jerarquía colonial-racial,
mientras que el proyecto de interculturalidad crítica busca descolonizarla desde la
comprensión de unos a otros en el contexto social.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; decolonialidad; interculturalidad.
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O CORPO PESQUEIRO-QUILOMBOLA DE UMA COMUNIDADE
TRADICIONAL DO NORDESTE BRASILEIRO1
Ana Amélia Neri Oliveira,
Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
RESUMO
Objetivamos compreender os sentidos e significados do corpo manifesto Festa do Mangue do
Cumbe, partir de um estudo de orientação etnográfica que usou observação participante,
entrevista compreensiva e conversas informais. Os interlocutores foram os atores sociais
participantes do ritual. Sentidos e significados de resistência política e cultural são visíveis
no corpo do pescador, da marisqueira e do calungueiro. As gestualidades dos corpos evocam
um sentido de pertença ao mangue e ao quilombo.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; ritual; comunidades tradicionais.
INTRODUÇÃO
Durante o trabalho de campo da pesquisa intitulada “Entre o Rio e o Mar: Práticas
Corporais e Cotidiano na Comunidade Quilombola do Cumbe”2, nas primeiras viagens à esta
comunidade, o cotidiano comunitário nos levou a refletir sobre duas questões. Como os
conflitos socioambientais e territoriais gerados pelos agentes econômicos 3 instalados no
território do Cumbe impactavam nas práticas corporais? De que maneira reconhecer o
movimento organizado pelos pescadores como um modo de resist�
ncia, ressignifica�
�
o e
reinven�
�
o cultural, além de um meio de denunciar a viola�
�es de direitos? Naquele momento
vimos que o nosso estudo tinha uma clara relação com a agenda política comunitária, a julgar
pelo objeto do estudo, modo como nos aproximamos do grupo social e papel social dos
nossos interlocutores. Nos deparamos com um cotidiano comunitário recortado por uma clara
disputa territorial entre os pescadores tradicionais que reconheciam o Mangue do Cumbe
como um espaço social e os agentes econômicos, que demandavam a privatização daquele
Recebemos aporte financeiro para a realização do trabalho junto: à Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bolsas de Doutorado Fora do Estado - Edital 07/2015,
processos DFE-0104-00019.01.00/16, DFE-0104-00019.01.00/17, DFE-0104-00019.01.00/18; e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital N°. 19 de Doutorado
Sanduíche no Exterior /2016, processo: PDSE 88881.133848/2016-01.
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território. O cenário descrito nos levou a concluir que atentar para o processo de constituição
daquele corpo moldado pela cultura tradicional-pesqueira de ancestralidade negra se tornou
essencial a fim de construirmos um recorte analítico das práticas corporais singulares ao
grupo social. Neste estudo objetivamos compreender os sentidos e significados do corpo
manifesto no ritual Festa do Mangue do Cumbe.
METODOLOGIA
O estudo é balizado pelo texto de orientação etnográfica com foco na descrição das
situações de interação que envolvem o ritual. Reconhecemos a etnografia como um caminho
de pesquisa que nos leva ao conhecimento em progressiva transformação e edificado no cerne
das relações sociais (VIEGAS & MAPRIL, 2012). O diálogo com a sociologia da vida
cotidiano nos possibilitou apreender a cotidianidade (PAIS, 2003) manifesta naquele ritual,
suas transformações e perspectivas, a partir de fatos aparentemente insignificantes, como os
que decorreram do domínio do lazer. Fizemos uso da observação participante (GRANJA,
2017), da entrevista compreensiva (FEREIRA, 2014) e das conversas informais. Nossos
interlocutores foram três atores sociais4 conhecedores do “Cumê no Mato”, do Campeonato
de Cata do Caranguejo, assim como das encenações do grupo teatral Calungas do Cumbe;
estes integram o recorte do ritual em analisado.
IDENTIDADES DO GRUPO SOCIAL
Na caracterização das identidades do grupo social investigado chamamos observamos
os aspectos territorial e étnico-racial. O território do Cumbe singulariza a identidade
tradicional-pesqueira ao passo em que legitima a permanência e representa a resistência do
grupo social. O território que compreende o mangue foi apropriado pelo grupo social
(RATTS, 2015) que construiu um sentido de pertença àquele espaço social (CARVALHO et
al., 2002). A comunidade é vista como um quilombo contemporâneo graças a sua constituição
com grupo étnico-racial, ao seu histórico de ocupação territorial e a sua ancestralidade negra
(FABIANI, 2015). O grupo desenvolver coletivamente práticas cotidianas de resistência, com
vistas à manutenção, produção e reprodução dos seus modos de vida tradicionais (O’DWYER,
2002). Salientamos que a identidade negra-quilombola do grupo social é contemporânea e
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coaduna com a agenda reivindicatória pelo reconhecimento da condição de remanescente de
quilombos5 e pela titulação territorial apresentada ao Estado Brasileiro.
Os aspectos identitários citados são balizadores da corporeidade do ator social
pertencente à comunidade. Uma corporeidade evocada na relação com o outro e modelada
pelos pertencimentos socioculturais (LE BRETON, 2009). Com efeito, o corpo pesqueiro
quilombo é construído a partir da relação que o ator social estabelece com o grupo e com o
território do Cumbe. Ele expressa uma identidade coletiva cultural e política singular à
comunidade Quilombola do Cumbe. Em sociedades de cunho tradicional e comunitário o
corpo representa o elemento de ligação da energia coletiva, por meio deste, cada ator social é
colocado no seio do grupo (idem, 2009, p. 30).
CORPO E CULTURA DO MANGUE
O corpo objeto da nossa análise é construído na Festa do Mangue do Cumbe que
corresponde a um ritual produzido na contemporaneidade da comunidade estudada. Um ritual
caracterizado pela cotidianidade como evento de cunho festivo e político (PEIRANO, 2003)
que rememora as práticas cotidianas de resistência (O’DWYER, 2002) do grupo social. Nele
o grupo social ressignificam os seus modos de vida tradicionais e reafirma as suas
identidades. Com a festa, o grupo social busca:
reocupar o território quilombola, fortalecer nossa identidade, realizando
ações que dão visibilidade à luta e à resistência frente ao suposto
desenvolvimento que desconsidera as formas tradicionais e ameaçam o
modo de vida local (III FESTA DO MANGUE DO CUMBE:
IDENTIDADE PESQUEIRA E TERRITÓRIO, 2017)6.
(...) mostrarmos a nossa cultura (....) e a importância do mangue. Nas noites
culturais, nós mostramos danças e manifestações. Há o passeio ao rio
Jaguaribe, às dunas e ao sítio arqueológico. Nós montamos oficinas, um
exemplo foi o grupo da mariscagem, para saber como funciona, como é o
nosso dia a dia de trabalho. Outro exemplo é a pesca dos homens (C.R.,
30/01/16).

O sentido de salvaguardar o território se reporta à permanência, apropriação coletiva e
autogestão territorial. Destacamos que a relação com o território tradicional livre acontece
quando a comunidade
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se recria social, cultural, econômica e politicamente; dando
continuidade as suas práticas culturais (J.J., 01/10/17).
O “Cumê no Mato” alude a um ritual contemporâneo que é ressignificado na Festa do
Mangue do Cumbe. Este compõe o habitus comunitário e transpõe o tempo ao passo que se
ancora na tradição da pescaria e do banho no rio, idem na preparação e socialização da
comida. Há um significado simbólico ao ato de pescar, que é expresso na gestualidade dos
corpos (LE BRETON, 2009), e um significado prático atrelado à obtenção do alimento. O ato
de pescar ainda se remete ao sentido lúdico, à brincadeira da pescaria.
(...) Nós pegamos uma panela, um quilo de farinha, um quilo de feijão e
vamos Cumê no Mato. Levamos uma rede de pesca ou gereré. Lá nós
pegamos o peixe, o siri, o camarão. Depois colocamos no fogo. Comemos e
tomamos banho no rio. Também mergulhamos e passeamos de barco [...] (L.
S., 30/01/2016).

O campeonato de cata de caranguejo tem o sentido de brincadeira que inicia e envolve
os pescadores da comunidade trajados com camisa de malha de manga comprida, calça
comprida frouxa, botas de cano longo de borracha, luvas e boné, carregando um saco branco
de nylon. Com o comando para o início da competição, os pescadores têm 30 minutos para
catar o maior número de caranguejos macho. Finalizado o tempo da cata, eles retornaram à
sede da associação comunitária e entregaram os caranguejos para a contagem, na sequência é
divulgado o nome do vencedor. O Teatro dos Calungas do Cumbe consiste em prática
tradicional ressignificada na contemporaneidade da comunidade que revive a tradição do
teatro improvisado dos calungueiros.
Convidava os calungueiro. Montava as empanadas. E o dono de cada
convidava os vizinhos, os compadres e as comadres. E lá estava montado o
nosso teatro. E o povo se divertia (J.J. 15/08/2016).

As encenações abrangem um conjunto de técnicas corporais (MAUSS, 2003) de
manuseio dos bonecos. O sentido de resistência e reinvenção culturais explícitos no cenário,
nas narrativas e nos personagens como o pescador Zé do Mangue e o negro Obá.
A Festa do Mangue do Cumbe remete ao sentido político indicativo da luta cotidiana
pelo espaço social constituído pelo território do Cumbe (RATTS, 2015), também pelo
reconhecimento social da identidade quilombola associada à livre expressão da ancestralidade
negra (FABIANI, 2015). Este ritual alude ao sentido de celebração da resistência do grupo

social vista na produção e reprodução dos modos de vida tradicionais (O’DWYER, 2002), idem
observadas na ressignificação das práticas de trabalho e de lazer ao darmos relevo ao “Cumê
no Mato” e ao Campeonato de Cata do Caranguejo. O ritual reportado ao sentido de
resistência cultural (CHAUÍ, 1996). Igualmente, o sentido de mudança e reinvenção cultural
ao passo que essas práticas rompem um estado invisibilidade social no contexto da sociedade
brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos compreender os sentidos e significados do corpo manifesto no ritual Festa
do Mangue do Cumbe. Chamamos o corpo analisado de corpo pesqueiro-quilombola. Este
corpo alude aos sentidos e significados da resistência cultural e política do grupo social. Um
corpo que se constrói na relação com o outro pescador, a outra marisqueira e o outro
calungueiro, paralelamente é moldado pelas pertenças ao mangue e aos modos tradicionais de
uso do corpo. Este corpo carrega as educações (LE BRETON) representativas e afirmativas
do grupo social visíveis no “Cumê no Mato”, no Campeonato de Cata de caranguejo e nas
encenações do grupo Calungas do Cumbe. Na Festa do Mangue do Cumbe as gestualidades
dos corpos evocam um sentido de pertença ao mangue e ao quilombo.

THE QUILOMBOLA FISHERY BODY OF A TRADITIONAL
COMMUNITY IN NORTHEAST BRAZIL
ABSTRACT
We aimed to understand the senses and meanings of the manifested body “Festa do Mangue
do Cumbe”, based on an ethnographic study that used participant observation,
comprehensive interview and informal conversations. The interlocutors were the social actors
participating in the ritual. Sense and meanings of political and cultural resistance are visible
in bodies fisherman, “marisqueira” and calungueiro. The gestures of the bodies evoke a
sense of belonging to the mangrove and the quilombo.
KEYWORDS: body; ritual; traditional communities.

EL CUERPO PESQUERO QUILOMBOLA DE UNA COMUNIDAD
TRADICIONAL EN EL NORESTE DE BRASIL
RESUMEN
Objetivo fue comprender los sentidos y significados del cuerpo en la “Festa do Mangue do
Cumbe”. Estudio etnográfico que utilizó observación participante, entrevista integral y
conversaciones informales. Interlocutores fueron los actores participantes del ritual. El
sentido y los significados de la resistencia política y cultural se vislumbran en los cuerpos de
los pescador y calungueiro, y de la mariscador. Los gestos de los cuerpos evocan un sentido
de pertenencia al manglar y al quilombo.
PALABRAS CLAVE: cuerpo; ritual; comunidades tradicionales.
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RESUMO
O objetivo deste texto é fazer uma análise sobre as principais concepções de corpo presentes
nos anais do CONBRACE de 1997 a 2017. A metodologia usada foi uma pesquisa
documental. Os resultados demonstram, três períodos distintos para essa produção: o de
generalização, de reconhecimento e de consolidação. Como conclusão, identifica-se uma
predominância das concepções fenomenológicas na fase de generalização e consolidação e
do movimento pós-moderno na de reconhecimento.
Palavras-Chave: Corpo humano. Bibliometria.

INTRODUÇÃO
É inegável a importância do debate sobre o corpo para a Educação Física/Ciências do
Esporte, sendo uma das evidências, a existência do Grupo de Trabalho Temático Corpo e
Cultura (GTTCC) do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). A criação dos
Grupos de Trabalho Temático (GTT) se consolidou na estrutura do CBCE a partir do X
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) em Goiânia em 1997
(CASTELLANI FILHO, 2007).
A produção científica desse Grupo já foi explorada anteriormente por outras
produções, como são os casos dos textos de Grando et al (2007) e Baptista et al (2015).
Nestes textos é feita uma análise dos trabalhos do GTTCC. No primeiro texto se elabora uma
análise da produção inicial do GTT, de sua criação efetiva como um GTT autônomo que
apresenta trabalhos pela primeira vez no XIV CONBRACE e II Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (CONICE) realizados em Porto Alegre/RS no ano de 2005. O texto de
1
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Grando et al (2007), além de apresentar a criação do GTTCC, faz um balanço da sua
produção tanto do CONBRACE/CONICE, bem como, dos trabalhos e autores apresentados
em eventos do CBCE em nível estadual e/ou regional.
O texto de Baptista et al de (2015), parte da análise já realizada anteriormente e
procura fazer um balanço do que foi produzido dentro do GTTCC nos diferentes eventos
realizados, inclusive com a produção de um dossiê organizado juntamente com a Revista
Arquivos em Movimento 2 da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que
apresentava, os textos das mesas do IV Seminário Nacional Corpo e Cultura levado a cabo em
Goiânia em 2013, os quais faziam uma análise da produção sobre Corpo e Cultura nas
diferentes regiões do país.
Considerando ainda que existem outros trabalhos que avaliam a produção sobre o
corpo dentro de Congressos e Revistas do CBCE (ZOBOLI et al, 2016), o objetivo deste texto
é fazer uma análise sobre as principais concepções de corpo presentes nos anais do
CONBRACE de 1997 a 2017.
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa apresenta características bibliométricas/cienciométricas (VANTI, 2002),
pois, objetiva avaliar a produção do conhecimento sobre o corpo a partir dos anais do
CONBRACE de 1997 a 2017, analisando 20 anos de produção sobre o tema dentro do
principal evento do CBCE.
Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa quanti-qualitativa, pois, compreende
que a análise quantitativa pode se vincular à qualitativa atribuindo maior compreensão ao
objeto de estudos (SANTOS FILHO, GAMBOA, 2013).
Como procedimento da pesquisa, analisamos os anais do CONBRACE de 1997 a
2017, usando como termo de busca a palavra “corpo” no título, no resumo ou nas palavraschave, preferencialmente, no GTT que demonstrava ênfase na temática investigada. Ademais,
os trabalhos analisados foram avaliados por uma ficha de leitura elaborada para este estudo,
analisando apenas as comunicações orais (pesquisas concluídas ou em andamento),

Para maiores detalhes, sugerimos o acesso à Rev. ARQUIVOS em MOVIMENTO, Rio de Janeiro,
Edição Especial, v.10, n.1, p.2-4, jan/jun 2014.
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apresentando os dados considerados centrais nas concepções de corpo analisadas ao longo
destes 20 anos por meio de análise de conteúdo.
Todavia, como ocorreram mudanças nos Grupos de Trabalho Temático neste período,
a pesquisa também se transformou, havendo uma diferença entre as buscas, sendo:
1. Nos anais de 1997, não estava constituído um GTT que tratava especificamente do
debate sobre o Corpo, assim, foi feita uma busca em todos os artigos dos volumes
1, 2 e 3 daqueles anais.
2. Em 1999, no CONBRACE de Florianópolis, foram apresentados trabalhos no GTT
Memória, Cultura e Corpo, sendo neste caso, o alvo central da coleta de dados;
3. A partir de 2005, a pesquisa passou a ser aplicada apenas no GTTCC, uma vez
que, os pesquisadores deste tema se concentraram neste Grupo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para iniciar o processo de apresentação e discussão dos resultados, avaliando as
mudanças temporais em relação à temática do corpo no interior do CBCE e, principalmente,
do CONBRACE/CONICE, optou-se por sugerir uma classificação3 relacionada à temática, a
qual auxilia na apresentação das concepções predominantes em cada período, demonstrada na
tabela 1.
Tabela 1: Classificação sobre a temporalidade relacionada ao tema “Corpo” nos anais
do CONBRACE/CONICE 91997-2007)
Período

Fase da Temática

Temporal

“Corpo”

1997

Generalização

GTT

Total de Textos
Analisados

Não havia GTT Específico

35

1999-2003

Reconhecimento

GTT Memória Cultura e Corpo

38

2005-2017

Consolidação

GTT Corpo e Cultura

143

Total

216

Fonte: Elaboração Própria

Tem-se clareza que toda classificação é arbitrária e reducionista. Contudo, nesta pesquisa,
considerando a temporalidade e a forma como o tema foi tratado, optou-se por sugerir o referido
quadro com fins didáticos.
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A partir deste quadro se pretende apresentar os principais resultados e discussões
sobre as concepções predominantes nos trabalhos sobre o corpo de cada período. No total
foram lidos 216 textos na íntegra, 81 (37,5%) deles não apresentavam uma definição clara de
corpo.
1. Fase de Generalização do Tema
Esta primeira fase é caracterizada pela implantação dos Grupos de Trabalho Temático,
sem que houvesse, neste primeiro momento um GTT específico para a apresentação de
trabalhos sobre o corpo. Apesar disso, neste congresso foram apresentados, ao todo, 313
trabalhos, sendo 245 comunicações orais. Destas, 35 apresentavam o termo “corpo” no título,
no resumo ou nas palavras-chave.
Portanto, a partir das análises feitas verificou-se que a concepção de corpo encontrada
nesse período se alicerçou na fenomenologia de Merleau-Ponty quando em tempo muito é
citado o “corpo próprio”, “corpo sujeito”, “estar no mundo”, o “homem como ser no mundo”,
expressões caras à esta teoria e ao autor citado. Como enfatiza Nóbrega (1997), o corpo não é
uma massa material e inerte, mas o lugar de nossas ações originais. A originalidade do ser no
mundo está expressa no corpo-próprio. Nos anais de 1997, apesar da generalização por não
haver um GTT específico, ficou evidente a presença do tema corpo e, mais ainda a sua
fundamentação na teoria fenomenológica como base para desenvolvimentos da maioria dos
artigos.
2. Fase de Reconhecimento das pesquisas sobre o “Corpo”
O segundo período que é denominado aqui de “Reconhecimento”, caracteriza-se pela
criação do GTT Memória, Cultura e Corpo, o qual agregava temáticas relacionadas ao corpo,
à cultura e, também, à história da Educação Física/Ciências do Esporte. No total foram
apresentados 171 trabalhos nos três eventos correspondentes a este período (1999, 2001,
2003). Destes, foram selecionados 38 para análise. Destaca-se ainda que de acordo com o
estudo de Vilarinho Neto et al (2011), houve uma redução drástica das comunicações orais
sobre o tema corpo.

Ao analisar as concepções presentes nas produções científicas do CONBRACE de
1999 a 2003, constatou-se, neste período, uma forte influência da pós-modernidade e das
teorias pós-estruturalistas, a partir de autores como Bauman, como é visto a seguir:
O corpo tornou um território em constante exploração na tentativa de
colocá-lo em ordem. Dentro dessa busca nada poderia atrapalhar, nem mesmo a
história, nem mesmo a natureza, o que importaria era apenas uma obsessiva marcha.
Marcha que “deve seguir adiante porque qualquer ponto de chegada não passa de
uma estação temporária” (Bauman, 1999a: 18). Ou seja, o presente e tudo que ele
contém passam a ser sinônimo de obsolescência (OLIVEIRA; GOMES, 2003, p.
03).

3. Fase de Consolidação da produção do Conhecimento sobre o corpo
A característica central da Consolidação sobre o tema é a criação do GTTCC que se
separa oficialmente do GTT de Memórias da Educação Física e Esportes em 2004, tendo os
trabalhos próprios apresentados a partir de 2005, sendo neste período apresentados 143
comunicações.
Contudo, ao se olhar para as concepções de corpo presentes nas comunicações orais
avaliadas, 42 textos (29,4%) não apresentaram concepções de corpo claras. Entretanto, a ideia
de um corpo cultural foi o que mais apareceu, como demonstrado a seguir.
Ele [o corpo] revela experiências, sentimentos, memórias e movimentos
que o constitui enquanto elemento único e coletivo, singular e plural. Ao ser
marcado pelos valores e pelas relações sociais, o corpo é influenciado pelo contexto
cultural em que está inserido. Sendo assim, é possível pensá-lo numa relação
polissêmica e social, portanto cultural (SILVA; PORPINO, 2011, p. 4).

Esta concepção dialoga de modo muito próximo com as análises de Merleau-Ponty
(2011). Este autor apresenta o corpo como singular, inserido em um contexto cultural,
considerando as experiências individuais, e as relações intersubjetivas e coletivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se olhar para o objetivo central deste texto, é possível identificar dois movimentos
importantes de concepção de corpo ao longo dos 20 anos analisados. No período, denominado
aqui de “Generalização”, bem como, no momento de “Consolidação”, pôde-se observar uma
influência significativa da perspectiva fenomenológica, principalmente, a partir dos estudos

de Merleau-Ponty, demonstrando a sua força na produção sobre corpo dentro do CBCE nos
períodos de 1997 e, posteriormente, de 2005 a 2017.
Por outro lado, no período de “Reconhecimento” da temática do corpo dentro do
Colégio, foi possível identificar uma forte influência do movimento pós-estruturalista (pósmoderno), demonstrado pela influência de Bauman e mesmo outros autores, como Foucault.
Entretanto, considerando os limites deste texto, será necessária uma análise mais
profunda dos dados coletados como forma de se penetrar estes e outros temas em relação à
produção sobre o corpo nos GTT’s do CBCE.

THE DEBATE ON THE BODY IN CONBRACE: FROM 1997 TO 2017
ABSTRACT
The aim of this text is to make an analysis about the main conceptions of body present in the
annals of CONBRACE from 1997 to 2017. The methodology used was a documentary. The
results show three different periods at this production: generalization, recognition and
consolidation. In conclusion, a predominance of phenomenological conceptions in the
generalization and consolidation phase and of the postmodern movement in the recognition is
identified.
KEYWORDS: Human Body. Bibliometrics.

EL DEBATE SOBRE EL CUERPO EN CONBRACE: DESDE 1997 A
2017
RESUMEN
El objetivo de este texto es realizar un análisis sobre las principales concepciones de cuerpo
presentes en los anales de CONBRACE de 1997 a 2017. La metodología utilizada fue una
investigación documental. Los resultados evidencian tres periodos diferentes esta
producción: generalización, reconocimiento y consolidación. Como conclusión, se identifica
un predominio de las concepciones fenomenológicas en la fase de generalización y
consolidación y del movimiento posmoderno en el reconocimiento.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpo humano. Bibliometría.
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O FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: ENTRELAÇANDO SABERES E
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RESUMO
Este estudo buscou compreender as possibilidades de um lazer outro e trouxe olhares para os
saberes e as corp(oralidades) do Festejo do Tambor Mineiro. Uma festa negra, pública e na
rua que nos permitiu achegar em seus sentidos e significados, como também pensar a cultura
popular e as resistências no contexto da cidade de Belo Horizonte. Nesse sentido, nos
aproximamos de uma abordagem etnografia a partir da imersão no contexto e a entrevista
com o mestre Maurício Tizumba.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Cultura Popular; Corporalidade.
INTRODUÇÃO
O Festejo do Tambor Mineiro2 nasce dos ensejos de luta, da festa e de fé de mestre
Mauricio Tizumba. Ele quem nos acolheu nessa trajetória e embarcou nessa construção que
busca trazer outros saberes e formas de produção da vida para os espaços hegemônicos.
Tizumba é mestre de nossa cultura popular, seus saberes estão entrelaçados ao seu cotidiano e
suas experiências no terreiro de candomblé e nos Reinados de Nossa Senhora do Rosário.
Em 2002 a Rua Ituiutaba se colore de povo e nos convida a outra relação com o tempo
e o território do urbano. O Festejo traz para a centralidade a narrativa da fé em Nossa Senhora
do Rosário com as guardas de congo e moçambique e vai para além, artistas negros da cena
O presente trabalho contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES).
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1

da cidade também se juntam aos congadeiros, e possibilitam que outras vozes, corpos e
espiritualidades ecoem no contexto urbano.
A festividade acontece ao longo do dia. Pela manhã, as guardas se achegam para um
café da manhã no Tambor Mineiro e depois realizam seu cortejo pela rua até chegarem ao
altar, onde realizam seus rituais festivos e de fé a Nossa Senhora do Rosário e aos outros
santos do congado mineiro, como São Benedito e Santa Efigênia. Tizumba é quem recebe as
guardas no altar e ali são entoados pontos e rezas acompanhados pelo toque dos tambores, das
gungas e dos patangomes. É a conexão entre vivos e encantados, céu e terra. E como diz o
ponto de congado: “Tá caindo fulô”.
Após o ritual festivo de todas as guardas presentes, os grupos percussivos da cidade de
Belo Horizonte, como Tamborilata e Tambolelê, as turmas de pandeiro, atabaque, tambor e
gunga do Tambor Mineiro e outros artistas negros da cena local encantam e dão continuidade
a festividade, que a todo o momento traz para a centralidade as bonitezas da ancestralidade e
as lutas cotidianas de um povo.
Vivemos a experiência do Festejo do Tambor Mineiro buscando compreender as
potencialidades de uma festa negra, pública e na rua no contexto da cidade de Belo Horizonte,
assim como as narrativas de quem vive a fé em Nossa Senhora do Rosário e os sentidos e
significados da festividade. Nesse sentido, o Festejo nos provocou a compreensão de um lazer
contra hegemônico, assim como nos convidou a olhar para as corp(oralidades).
MOVIMENTOS METODOLÓGICOS
É de perto e de dentro (MAGNANI, 2002) que nos achegamos para partilhar a
manifestação cultural e de fé do Festejo do Tambor Mineiro trazendo provocações e
entrelaçamentos com o campo dos estudos do lazer. Nesse sentido, o processo de imersão no
contexto do Tambor Mineiro, a participação no processo de preparação da festividade e o dia
da festa, nos impôs percorrer alguns caminhos.
Assim, realizamos uma revisão bibliográfica acerca da história dos Reinados de Nossa
Senhora do Rosário e as construções com os campos de estudos do lazer e da cultura popular.
Utilizamos da observação-participante, registros de campo e fotográficos que nos
aproximaram das cenas e dos sentidos e significados da prática social. Desde o inicio da
construção já sabíamos da importância de Tizumba no cenário do Tambor Mineiro e do

congado mineiro, assim a caminhada e os laços foram se estreitando. Tizumba se achega
também como autor desse trabalho e nos possibilitou a realização de uma entrevista
semiestruturada que nos aproximou dos entendimentos, sensibilidades, ensejos e lutas do
mestre.
OUTRO LAZER É POSSÍVEL: SABERES DE FÉ, DA LUTA E DA FESTA
Assumimos neste trabalho a compreensão do lazer como dimensão da cultura
(GOMES, 2014) e buscamos pensá-lo também em uma perspectiva contra hegemônica
(GOMES e ELIZALDE, 2014) entrelaçando a experiência do Festejo do Tambor Mineiro, o
que nos provocou a trazer para o diálogo as dimensões da fé, da luta e da festa. Da prática que
vem da cultura popular, das manifestações de fé afro-brasileiras, corroboramos também com o
entendimento de Luís Vitor Castro Júnior (2014) acerca de um lazer popular:
Os múltiplos efeitos do lazer popular são expressões criadas pelos
subalternos que estão contidas na improvisação, na arte do tocar, dançar e
jogar, criadores de práticas inovadoras, interlocutores entre passadopresente-futuro, potencializador de memórias coletivas e individuais. Enfim,
uma plenitude das paixões humanas (CASTRO JÚNIOR, 2014, p. 20).

O corpo que toca, dança e se constrói na partilha com os seus no Festejo do
Tambor Mineiro nos revela a dimensão da festa, entendendo a prática como “um
acontecimento cultural inacabado, em processo, abarca confirmações, resistências, trocas,
redes de sociabilidade, que se pronunciam nas relações entre culturas interpretadas nos seus
diversos contextos” (ROSA, 2004, p. 89).
Nesse sentido, compreendemos o lazer também como “participação e produção
poética da vida social” (DEBORTOLI, 2012, p.15), e assim, capaz de potencializar as
bonitezas da experiência do Festejo do Tambor Mineiro, onde as cores e sons vibram, mas
que também trazem a narrativa de um povo de luta, em que ser negro em um país racista e
ocupar o espaço urbano é um ato político, um ato de resistência. E por ser político e na rua,
abre espaço para o diálogo. Como Tizumba afirma:
Muita gente da cidade não conhece esse tipo de festa, juro por Deus e juro
que até hoje tem um monte de gente que não sabe da nossa existência. Não
sabe da nossa existência. (...) Então, mas é bom que as pessoas ficam

conhecendo, que possam respeitar o povo negro. Os que são devotos do
Rosário. Que passam a respeitar essa cultura, à medida que as pessoas vão
conhecendo melhor. As pessoas podem entrar aqui, as pessoas ficam no
meio das guardas de congado, tem até a possibilidade de chegar e conversar
com essas pessoas, conhecer essas pessoas porque é uma forma também de
aproximar e isso quebra também alguns preconceitos. (Entrevista Maurício
Tizumba, 23 de Dezembro de 2019)

Nesse sentido, o Festejo do Tambor Mineiro ocupa as ruas com a narrativa da fé
em Nossa Senhora do Rosário e nos abre caminhos para pensar os elos da dimensão do
sagrado e do lazer. Elos que se criam no som dos tambores, das gungas e dos patangomes,
com as danças circulares que conectam vivos e encantados e assim, potencializam nossos
olhares para o corpo na roda e suas narrativas. Um convite para nos achegarmos nas
corp(oralidades).
AS CORP(ORALIDADES)
Ao trazer para a centralidade a prática festiva a partir da expressão do Festejo do
Tambor Mineiro, em constante diálogo com a cultura popular, somos provocados a outras
formas de produção da vida e inscrição no mundo, e assim a narrativa da oralidade se faz
presente e potente. Assim, Mestre Pedrina afirma que: “A transmissão de conhecimento
através da oralidade é da tradição africana. É assim, de geração em geração, que a história
verdadeira deste povo consolida-se entre os que percebem tamanha beleza” (Mestra Pedrina
de Lourdes Santos, 2017)3.
Para pensar a oralidade, nos atentamos para os escritos de Leda Maria Martins
(2003), que em um primeiro movimento vem como compreensão da construção histórica de
silenciamento de saberes outros que não se produziam na forma hegemônica, a escrita, mas
que nos convidavam “a outras fontes possíveis de inscrição, resguardo, transmissão e
transcriação de conhecimento, práticas, procedimentos, ancorados no e pelo corpo, em
performance” (MARTINS, 2003, p.65). E nesse sentido, a autora afirma que a oralidade vai
para além das narrativas orais, ela nos convida ao corpo em performance, e assim, nossa
provocação para pensar as corp(oralidades) e os olhares para o corpo festivo, assim:
Trecho transcrito da aula da Mestra Pedrina de Lourdes Santos, capitã da Guarda de Massambique de
Nossa Senhora das Mercês de Oliveira/Minas Gerais, em uma de suas aulas ministradas no curso
“Catar
Folhas”:
Saberes
e
Fazeres
do
Povo
de
Axé.
Disponível
em:
https://www.saberestradicionais.org/videoaula-com-mestra-pedrina-de-lourdes-santos-02a/
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(...) o corpo festivo que é sempre revelador: um corpo que festeja, narrando
os seus saberes e seus desejos; um corpo que fala com seus gestos e com
suas formas de expressões; um corpo visível, escuro e claro, mas bem
colorido; um corpo odor de diferentes cheiros; um corpo que escuta, canta e
grita; uma plasticidade corpórea, um olhar esquisito, uma encenação cômica
e trágica, um enredo de devoção, de fé e de divertimento, um entre toque dos
corpos na multidão (CASTRO JÚNIOR, 2014, p. 29).

Nesse sentido, o Festejo do Tambor Mineiro nos convida a pensar o corpo e a
oralidade, um convite para as narrativas das corp(oralidades) e assim, nos permite “desvelar
os significados da história que é narrada pelos corpos nas danças, rezas, cantos e
instrumentos” (NUNES, 2020, p.137). Pela complexidade dos rituais festivos e das dimensões
ancestrais, essa corp(oralidade) se estende para “o entendimento acerca das relações que se
estabelecem entre os corpos com os objetos sagrados, com a vestimenta, com todo o processo
de preparação para estar ali festejando” (NUNES, 2020, p.137).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse movimento de escrita vem como uma provocação para nossos movimentos
de pesquisa, da busca por olhares outros que afirmem nossa cultura popular, outras formas de
produção da vida e nossa existência latino-americana. Das bonitezas às lutas da
ancestralidade, da prática festiva como produção poética e de fé da vida, mas também como
resistência. Percurso este que nos permite chegar com ensejos de sulear nossas construções a
partir dos saberes que resistem e emergem na nossa diversidade de práticas corporais, e nesse
sentido nos questionamos: “Como apontar novos caminhos metodológicos para o meio
acadêmico de forma a (re)conhecer os saberes que não são escritos, mas sim, inscritos nos
corpos a partir de diversos modos de ser e estar no mundo?” (NUNES, 2020, p. 123).
O sagrado e a expressão cultura e de fé do Festejo do Tambor Mineiro nos abriu
caminhos para as corp(oralidades) de um povo de fé, de luta e de festa. A compreensão de um
lazer contra hegemônico que resiste às estruturas racistas da sociedade. Salve o Rosário de
Maria!

THE FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: INTERLACING
KNOWLEDGE AND CORP(ORALITIES)
ABSTRACT
This study sought to understand the possibilities of a different leisure and brought views to
the knowledge and body of Festejo do Tambor Mineiro. A black, public and street party that
allowed us to get to its senses and meanings, as well as to think about popular culture and as
resistances in the context of the city of Belo Horizonte. In this sense, we approach an
ethnographic based on immersion in the context, photographic records and an interview with
the master Mauricio Tizumba.
KEYWORDS: Leisure; Popular Culture; Corporeality.

EL FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO: ENTRELZANDO
CONOCIMIENTO Y CORP(ORALIDADE)
RESUMEN
Este estudio buscó comprender las posibilidades de otro ocio y aportó conocimientos sobre el
conocimiento y los cuerpos del Festejo do Tambor Mineiro. Una fiesta negra, pública y
callejera que nos permitió entrar en sus sentidos y significados, así como pensar en la cultura
popular y la resistencia en el contexto de la ciudad de Belo Horizonte. En este sentido,
abordamos un enfoque etnográfico basado en la inmersión en el contexto, los registros
fotográficos y la entrevista al maestro Maurício Tizumba.
PALABRAS CLAVES: Ócio; Cultura Popular; Corporeidad;
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PERCEPÇÕES ACERCA DOS CORPOS (IN)ATIVOS A PARTIR DE
QUESTÕES SOCIOCULTURAIS RELACIONADAS À CULTURA
FÍSICA1
Antonio Luan Dias Baldasso,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Cynthia Vanessa Constantin Tribulato,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Com leituras e estudos relacionados à cultura física, bem como experiências profissionais do
autor como Professor de Educação Física e da autora como Fisioterapeuta em escolas na
Modalidade Educação Especial, buscamos trazer nesse resumo reflexões acerca dos corpos
(in)ativos na cultura física. Tentamos, portanto, compreender como estes corpos são
percebidos pela sociedade em que estão inseridos e como eles se percebem em suas relações
sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade; Corpos; (In)ativo.
INTRODUÇÃO
Com base na minha atuação profissional como professor de educação física há
aproximadamente oito anos, atendendo um público com deficiência física, neuromotora e
associadas, na ANPR, localizada na cidade de Maringá, Paraná, surgiu a inquietação, em me
atualizar e aprofundar nos estudos, que abordasse assuntos do corpo e suas respectivas
culturas na sociedade. Trabalhando com pessoas com deficiência, me fez refletir e iniciar
pesquisa nesse campo, com a intenção de compreender como esses corpos são percebidos na
sociedade e como eles, com suas limitações e diferenças se sentem.
Considera-se também, a experiência profissional de fisioterapeuta na escola APAE,
localizada no município de Nova Esperança, Paraná. Trabalhando há 10 anos nessa escola,
atendendo crianças com deficiência intelectual e física, sempre me dediquei em reabilitar para
promover a maior mobilidade, funcionalidade no corpo físico e possibilitar melhor autonomia
em suas atividades de vida diárias. Nesse trabalho já presenciei grandes desafios e
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

dificuldades na vida dos alunos e suas famílias, devido à falta da consciência pública com as
pessoas cujos corpos possuem deficiências.
Nós, autor e autora, fazemos parte do Grupo de Pesquisa Corpo Cultura e Ludicidade,
do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá– UEM, e por
meio dos estudos realizados pelo grupo, que valorizam a diversidade da cultura física,
começamos entender melhor as questões culturais relacionadas ao corpo e movimento, bem
como, o quanto as práticas corporais humanas fazem parte do contexto social e político e
como as pessoas estão inseridas ou excluídas nos grupos, na sociedade e nas práticas sociais.
O GPCCL tem se aprofundado nos temas investigativos abordados pelo Physical
Culture Studies, que nasce no final da década de 1990, no Reino Unido. Ele reúne alguns
pesquisadores com interesse em contribuir com o campo da Sociologia do Esporte, “[...]
preocupados com a função social do pesquisador e do conhecimento produzido que possa
levar a transformações sociais, sobretudo daqueles inviabilizados socialmente” (LARA; RICH
et al., 2017, p. 1313).
O PCS tem compromissos pedagógicos com estudos qualitativos e críticos de
investigação, com objetivo de pesquisar o domínio diversificado da cultura física. Preocupase em interpretar com clareza, as maneiras pelas quais estruturas e instituições relacionadas à
cultura física estão ligadas aos contextos políticos, sociais, econômicos e tecnológicos para
que indivíduos e grupos possam intervir e desafiar essas relações de poder.
Nosso objetivo neste trabalho é compreender o conceito do corpo (in)ativo usado
pelos estudiosos do PCS em suas pesquisas de forma qualitativa, dinâmica e auto reflexivo,
buscando compreender e expor as complexas diferenças e injustiças no contexto da cultura
física, bem como relacionar essas reflexões com nossas experiências profissionais. Partimos
do entendimento que esse estudo em suas relações políticas e sociais, contribui para criar
conhecimentos que possam construir um mundo social mais amplo e consciente (ANDREWS;
SILK,2015).
Neste trabalho, em primeiro momento procuramos artigos científicos de
pesquisadores(as) ligados(as) ao PCS. O critério foi selecionar nos artigos que encontramos
os termos (in)active life, (in)active bodies. Foram sete artigos encontrados, que estavam em
inglês, apenas um já havia a tradução para o português pelo fato de fazer da produção do
artigo uma autora brasileira, foi feito a leitura de um livro, nos quais os autores e

organizadores fazem parte do GPCCL, e citamos um dos capítulos. No segundo momento
fizemos a tradução dos artigos através do https://www.onlinedoctranslator.com/pt/e após os
textos

traduzidos

para

o

português,

foram

armazenados

no

software

livre

https://www.zotero.org/, em arquivo PDF.
A análise desses artigos nos possibilitou em perceber o conceito de corpo (in)ativo a
partir de categorias temáticas identificadas como: discurso da obesidade; subjetividade
feminina da classe média alta; mudança na rotina das práticas sociais nas pessoas com a
doença de Ménière, e escritos relacionados a megaeventos Olímpicos e Paralímpicos.
Nos escritos que tratam da obesidade, os corpos obesos são considerados desviantes
ou anormais. A gordura constitui um problema para produtividade e realização dos objetivos
individuais e sociais, enquanto privilegia os corpos magros como bonitos e uma cultura que
promove a saúde em tamanho único. Os espaços públicos com ética anti-gordura dominante
do esporte e atividade física, constroem valores entre gordura e saúde, associando os corpos
obesos à inatividade.
Devido a imagens e discursos em circulação como a mídia, as tecnologias de
alimentação e a indústria de ginástica, reforçam a ideia de perfeição corporal e de não
atratividade da gordura, pois locais e espaços públicos se tornam desconfortáveis para pessoas
com excesso de peso (gordura). Além disso, se tornam simbolicamente excludentes, na
medida que corpos fabricados como bonitos são os corpos magros, sendo os corpos obesos
construídos como desviantes, anormais, preguiçosos e imorais (MANSFIELD; RICH,2013).
O estudo que tivemos acesso sobre subjetividade feminina jovem, as autoras
pesquisaram o corpo feminino (in)ativo com meninas de 12 e 13 anos de classe média alta de
uma escola particular. Por meio de workshop semanais de mídia e imagem corporal, as
autoras buscaram entender como elas incorporaram a feminilidade normalizada, celebrada
para sua classe, tendo suas subjetividades (escolha das roupas, maquiagem, penteado do
cabelo, opção pelos estudos e não a maternidade na adolescência), dadas como verdadeiras,
enquanto discriminavam a feminilidade da classe trabalhadora, vista por elas como corpos
patologizado e inapropriados para trabalho e produtividade. Os problemas sociais e
econômicos foram reformulados por essas meninas da classe alta, rotulando como um
problema individual que o sujeito é responsável pela sua própria biografia (FRANCOMBEWEBB; SILK, 2015).

Outro estudo analisa os impactos nas dimensões sensoriais, temporais, espaciais e
sociais do corpo nas pessoas com a doença de Meniére, cujos sintomas são episódios de
vertigem severa, plenitude aural, zumbido e perda auditiva. Na medida que os sintomas
surgem, observa o intenso trabalho sensorial e emocional corporificado e as conexões entre
competências materiais e significados necessários para adaptar e reorganizar suas vidas no
desempenho das práticas sociais. Em relação à organização de espaços públicos, encontram
barreiras para se mover, esses ambientes são frequentemente organizados para que os corpos
saudáveis realizem suas práticas sociais, propiciando as pessoas com Meniére, se sentirem
como corpos fora do lugar, corpos incomodados. Esses corpos precisam estar redefinindo
significados com seus parceiros e muito esforço para manter interações sociais com amigos e
familiares, devido suas frequentes interrupções corporais que desafiam sua integridade física e
por sua realidade corporal de dor e fadiga (BELL; TYRRELL; PHOENIX, 2016).
Da mesma forma, ao analisar escritos relacionados a megaeventos Paralímpicos, que
mascaram a realidade por traz dos bastidores, percebemos que eles tornam sedes olímpicas
em um deslumbrante país acolhedor, multicultural e receptivo. Neles se elegem os melhores
atletas de diferentes etnias para veicular em propagandas, transformando em hierarquias as
diferentes deficiências participantes das diversas modalidades esportivas, causando uma
hegemonia dentro da cultura Paralímpica. Assim, estabelecendo a aqueles soldados feridos
que retornam da guerra, muita das vezes sem um membro, onde mais uma vez serve seu país,
apresenta maior chance de pódio Paralímpica, sendo os mais aceitos, mais celebrados e
visíveis. E aqueles ou aquelas, pessoas com alguma outra deficiência congênita, tornam-se os
órgãos Paralímpicos invisíveis.
PERCEPÇÕES DOS AUTORES A RESPEITO DOS CORPOS (IN)ATIVOS
A partir das análises, os artigos dos pesquisadores ligados ao PCS, com intenção de
compreender o conceito de corpos (in)ativos, percebemos que o corpo ativo é aquele que
consegue se organizar, representar e vivenciar as mobilizações nas quais as práticas
pedagógicas e os efeitos do biopoder que governam os corpos, privilegiam, classificam,
categorizam esses corpos como normalizados, desejados, saudáveis e celebrados.
No bojo dessas considerações, aqueles que realizam abordagens críticas, o corpo
inativo seria o corpo que, “[…] às vezes imobilizam (ou resistem) as inflexões conjunturais”

(SILK; ANDREWS; THORPE, 2017, tradução nossa). As práticas pedagógicas e o efeito do
biopoder que afeta e governa os corpos, classificam, marginalizam, excluem e apontam como
um corpo inapropriado e patologizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrita desse trabalho, foi motivada por trabalharmos nas escolas com os corpos
percebidos por algumas pessoas como inativos, e essas discussões nos impactam, pois
sabemos que esses corpos com deficiências se deparam todo o tempo com as complexas
diferenças e injustiças no contexto da cultura física. Enfrentam muitas dificuldades em
frequentar lugares públicos, ter relações sociais com amigos e familiares, estabelecer
significados com parceiros, estarem incluídos e se sentirem que fazem parte deste mundo.
Sabemos que existem corpos inativos que são produtivos. Portanto a nossa
preocupação é de estudar também aqueles corpos que são classificados como inativos
produtivos, percebidos na sociedade e em suas respectivas culturas. Sendo classificadas as
diferentes deficiências em graus de comprometimentos nas esperas físicas e intelectuais.
Entendemos, que “[...] o ambiente educacional também deve ser espaço de discussão,
para que a aversão ao diferente seja minimizada por meio de princípios atinentes a formação
humana, como respeito e tolerância” (PINHEIRO; VIEIRA; HERALD JUNIOR et al., 2019,
p. 67).
Assim, realizamos nossa busca do conceito nos artigos dos pesquisadores do PCS,
identificando interlocuções com nossas próprias experiências profissionais. Investigar o
conceito do corpo (in)ativo no contexto da cultura física, mostra a necessidade por esses
estudos. Isto possibilitará debates nas áreas que produzam conhecimentos, em prol de uma
Educação Física representada pela intervenção social e que faça a diferença na vida das
pessoas.

PERCEPTIONS ABOUT (IN) ACTIVE BODIES BASED ON SOCIOCULTURAL ISSUES RELATED TO PHYSICAL CULTURE
ABSTRACT
With readings and studies related to physical culture, as well as the author's professional
experiences as a Physical Education Teacher and the author as a Physiotherapist in Special
Education Schools, we seek to bring in this summary reflections on (in)active bodies in
physical culture. We try, therefore, to understand how these bodies are perceived by the
society in which they are inserted and how they perceive themselves in their social
relationships.
KEYWORDS: Society; Bodies; (In)active

PERCEPCIONES SOBRE LOS ÓRGANOS (IN) ACTIVOS BASADOS
EN TEMAS SOCIO-CULTURALES RELACIONADOS CON LA
CULTURA FÍSICA
RESUMEN
Con lecturas y estudios relacionados con la cultura física, así como las experiencias
profesionales del autor como Docente de Educación Física y el autor como Fisioterapeuta en
Escuelas de Educación Especial, buscamos traer en este resumen reflexiones sobre los
cuerpos (in) activos en la cultura física. Intentamos, por tanto, comprender cómo estos
cuerpos son percibidos por la sociedad en la que se insertan y cómo se perciben a sí mismos
en sus relaciones sociales.
PALABRAS CLAVE: Sociedad; Cuerpos; (In)activo
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POR UMA ETNOGRAFIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS INFANTIS NA
ESCOLA1
Flávia Martinelli Ferreira,
Faculdade Anhanguera de Campinas - SP (FAC)
RESUMO
O trabalho teve como objetivo central compreender o cotidiano das crianças nas aulas de
educação física junto a uma turma de primeiro ano. A pesquisa de cunho etnográfico
evidenciou que as práticas corporais vivenciadas apresentam modos de indicar as
compreensões das crianças com relação ao proposto. Conclui-se que apresentam uma nova
lógica, mais condizente com o universo infantil, nas formas de transgressões, resistências e
subversões, só compreendidas a partir do estudo das culturas infantis.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; culturas infantis; práticas corporais.
INTRODUÇÃO
Instituições educacionais, como a escola, são entendidas como espaços marcados por
seus usos cotidianos, pela subjugação às normas e regras estabelecidas, como constantes
tentativas de garantir as diferenças que transformam em singulares estes espaços e suas
relações sociais (DAYRELL, 1996). Produzidas nestas relações sociais, entendemos que
todas as ações das crianças podem significar formas de explicitar seus entendimentos sobre as
dinâmicas culturais do mundo social que as constitui. Os estudos sobre a infância e as
pesquisas com crianças estão cada vez mais presentes no campo científico. Com isso, as
crianças têm nos auxiliado a compreender diferentes temas que circunscrevem os campos da
educação e da educação física.
Isto posto, o presente trabalho teve como objetivo central compreender o cotidiano das
crianças a partir das culturas infantis estabelecidas nas aulas de educação física de uma turma
de primeiro ano da escola municipal Violeta Dória Lins, na cidade de Campinas – SP. De tal
maneira, observamos como as crianças conferem sentido às práticas corporais nos espaços e
tempos destinados à educação física, examinando os significados que envolvem ações e
transgressões das crianças.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
1

PERCURSO METODOLÓGICO
Diferenciando-se das fases de elucubração a respeito da natureza infantil, do “ofício de
aluno” (SIROTA, 2001, p. 16), de autonomia relativa, das múltiplas possibilidades de
construção da infância, é possível vislumbrarmos uma perspectiva socioantropológica que
contribui com o entendimento da infância e das crianças como atores sociais.
Com a tarefa de considerarmos as crianças como atores sociais em sentido pleno e não
como seres ainda em construção, nos desafiamos a questionar o que as crianças criam em seus
espaços e tempos de socialização. Neste sentido, as crianças são entendidas como produtos e
produtores de culturas, acordo este que se distancia de proposições clássicas a respeito da
infância. Por não ser um elemento natural ou universal dos grupos humanos, a infância deve
ser tomada como um componente tanto estrutural quanto cultural das sociedades (JAMES;
PROUT, 1997)
Deste modo, a cultura escolar e as culturas infantis foram tomadas como um conjunto
de textos que tentamos ler e compreender para, pelo menos, ordenar estes temas em uma
estrutura que organiza a vida social das crianças. Esta possibilidade de análise, para Geertz
(2011), tem um papel interpretativo e menos o intuito de professar fórmulas redutivas que
justifiquem estas organizações. O percurso metodológico2 adotado objetivou a elaboração de
uma etnografia com vinte e seis crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Para tanto,
compõem esta pesquisa os momentos de entrada e saída da escola, as aulas de educação
física, o recreio, as festividades, oficinas de construção de brinquedos e de elaboração de
desenhos, entre outros momentos. Este trabalho, portanto, é fruto de um esforço que reúne
aproximadamente de 251 horas de pesquisa com as crianças, ao longo de um ano letivo
escolar.
AS PRÁTICAS CORPORAIS INFANTIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nas análises empreendidas neste trabalho, descreveremos a ordem social emergente
das crianças, quer seja, os arranjos tramados pelas crianças na ocupação dos espaços e tempos
relacionados à educação física. O corpo das crianças, neste ínterim, é materializado quando

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Éticas em Pesquisas do Instituto de Ciências Humanas da
Universidade de Brasília, nº CAAE: 73351917.7.0000.5540.
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ocupa determinados espaços e não outros. Com isso, a própria construção cultural do corpo
das crianças delimita e é delimitada a partir dos espaços e tempos que elas ocupam.
Os espaços projetados, portanto, podem ser entendidos tanto a partir de sua
materialidade quanto por meio das regulamentações que eles impõem às crianças (BUSSSIMÃO, 2012). Para articular a ordem social adulta e a emergente, os professores e
professoras podem propor situações que favoreçam a divulgação dos entendimentos das
crianças, sugerindo um trato pedagógico aos conhecimentos próprios das culturas infantis que
derivam da construção cultural do corpo das crianças (FERREIRA; DAOLIO; ALMEIDA,
2017).
A transgressão, neste sentido, é uma marca fundamental da infância. São estas ações
que orientam as crianças a julgar se as coisas são razoáveis ou não, a partir de seus
entendimentos e não apenas da ordem que institui o mundo adulto (ITURRA, 1992). As
crianças rebelam-se, negam, zangam, mudam e com isso criam um mundo próprio a partir do
que recebem e redimensionam. Não se trata somente de uma desobediência, mas de buscar
compreender aquilo que lhe é solicitado, em um universo adulto já estabelecido e dotado de
regras e normas (ITURRA, 1992). Isso significa que as crianças criam seus próprios modos
de ver e compreender o mundo, criando o seu próprio.
A seguir, descreveremos um episódio escolhido para exemplificar as observações e
análises empreendidas. Em uma das aulas de educação física, o professor organizou um
circuito de experimentações para as crianças. As etapas envolviam saltos na corda, a
brincadeira de amarelinha e chutes a gol. Como explicado pelo professor, os chutes a gol
tinham como objetivo permitir que os alunos jogassem futebol de maneira mais organizada,
pois, ainda não conseguiam participar de um jogo formal. Os chutes a gol eram a estação mais
ocupada pelas crianças, que prontamente desfizeram a organização inicial do professor para
que os três grupos tivessem praticamente o mesmo número de crianças. Por fim, quatro
meninas, com a minha ajuda, usaram o tempo da aula para brincar de corda e as crianças
envolvidas com a amarelinha mudaram para a estação de chutes a gol.
Os chutes eram alternados entre dezesseis crianças, que se revezavam para chutar ou
defender os chutes. No início da atividade, as crianças organizaram uma fila no meio da
quadra e o responsável pelo chute segurava a bola com as mãos, posicionava na marca do
pênalti e chutava. Poucos chutes depois, começaram a conduzir a bola até a marca com

pequenos chutes e corridas – o que tornava o processo mais lento, mais interessante e
parecido com o futebol.
Quando os chutes eram defendidos ou acertavam o gol, logo a bola era recolhida pelo
goleiro e devolvida – com outro “chutão” – para o centro da quadra. As crianças descobriram
que as buscas poderiam ser mais interessantes que os próprios chutes a gol organizados na
aula. Henrique correu rapidamente para buscar a bola no campo de futebol como se vivesse
toda a alegria de um jogo de futebol que acontecia, na aula, sem acontecer de fato.
Nos próximos chutes, pareciam querer acertar com maior empenho as bolas no
parquinho ou no campo de futebol do que no próprio alvo. Eram os chutes “tortos” que
permitiam a eles correr para buscar a bola, além de experimentar outros chutes antes de
devolvê-la ao próximo colega. A busca pela bola tornou-se tão interessante que a cada chute,
três ou quatro crianças disparavam na corrida para buscá-la, ainda que isso lhes custasse o
lugar na fila da atividade.
No momento em que muitas crianças começaram a correr ao mesmo tempo para
buscar a bola, para organizar melhor o retorno aos lugares, as crianças que corriam para
buscar a bola eram quase sempre os próximos a chutar, acompanhadas, no máximo, do
segundo ou terceiro da fila. Esta negociação foi feita entre as crianças quando o professor
identificou que a atividade estava muito bagunçada, sugerindo que as crianças esperassem
sentadas na fila. As filas longas também foram amenizadas quando a atividade de chute a gol
foi dividida em duas filas – uma para cada gol. Em grande parte, os chutes de um lado da
quadra iam para o parquinho ou para uma parte do campo de futebol. Na outra estação, os
chutes foram rapidamente direcionados a um barranco que permitia a bola rolar até o campo
de futebol.
Com o relato deste episódio, identificamos que o uso dos espaços pode não ser
compreendido – como proposto – pelas crianças, pois reflete uma lógica que não é a deles.
Embora a indicação do lugar adequado ao longo das atividades seja por vezes acatado pelas
crianças, estas também sinalizam para uma resistência com relação ao proposto com a partir
de distintas práticas corporais. Como as crianças não ocupam os espaços obedecendo sempre
às regras estabelecidas, entendemos que as práticas corporais são uma via de análise do
entendimento produzido e socializado pelas crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de cunho etnográfico, proposto neste trabalho, sugere a imersão e análise
cuidadosa da cultura escolar, pois, somente a partir das indicações e indagações geradas nesse
processo, é possível elaborar um planejamento que atenda às demandas específicas e às
situações significativas do contexto. Deste modo, observar a cultura escolar e as práticas
corporais realizadas pelas crianças na escola, pode contribuir com um projeto pedagógico que
privilegia as produções culturais infantis em processos educacionais.
O que percebemos em alguns episódios das aulas de educação física como no exemplo
aqui relatado são as culturas infantis produzidas a partir de um olhar crítico que nos apresenta
o avesso da ordem das coisas (KRAMER, 2003). Isso significa afirmar que as formas de
resistência apresentadas pelas crianças podem ser maneiras de indicar suas compreensões com
relação ao que está sendo proposto. Para subverter a ordem, portanto, as crianças precisam
compreender, em primeiro lugar, a lógica envolvida na atividade proposta. Posteriormente,
apresentam uma outra lógica, mais condizente com o universo infantil, nas formas de
transgressões, resistências e subversões.

FOR AN ETHNOGRAPHY OF CHILDREN'S BODILY PRACTICES AT
SCHOOL
ABSTRACT
The main objective of this study was to understand the daily routine of children in physical
education classes in a first grade class. The ethnographic research evidenced that the bodily
practices experienced ways of indicating comprehensions of the children in relation to what
is proposed. It is concluded that they present a new logic, more consistent with the children's
universe, in the forms of transgressions, resistances and subversions, only understood
through the study of children's cultures.
KEYWORDS: physical education; children’s cultures; bodily practices.

SOBRE UNA ETNOGRAFÍA DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES DE
LOS NIÑOS EN LA ESCUELA
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo principal comprender la vida cotidiana de los niños de primer
año en las clases de educación física. La investigación etnográfica evidenció que las
prácticas corporales experimentadas presentan formas de indicar las comprensiones de los
niños en relación a lo propuesto. Se concluye que presentan una nueva lógica, más
consistente con el universo infantil, en las formas de transgresiones, resistencias y
subversiones, sólo entendidas desde el estudio de las culturas infantiles.
PALABRAS CLAVE: educación física; culturas infantis; práticas corporais.
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PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO:
CAPOEIRA NA RODA CIENTÍFICA1
Ábia Lima de França,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Augusto Cesar Rios Leiro,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
O trabalho discute a produção e a difusão do conhecimento que entrecruza a educação e a
capoeira nos diversos Programas de Pós-Graduação da UFBA e UNEB, entre 1998 e 2019.
Trata-se de um estudo documental e bibliográfico, do tipo estado do conhecimento, que
identificou 23 dissertações e teses das áreas de Educação, Música, Dança, Ciências Sociais e
Artes Cênicas. As sínteses apontaram contribuições relativas às práticas corporais, sociais,
artísticas e históricas da capoeira para a formação humana.
PALAVRAS-CHAVE: capoeira; educação; produção do conhecimento.
INTRODUÇÃO
O presente texto toma a capoeira e a educação como campo investigativo a partir das
dissertações de mestrado e teses de doutorado em diversos Programas de Pós-Graduação da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O
estudo em tela foi um recorte da pesquisa intitulada “Capoeira & educação: produção do
conhecimento em jogo” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação na
UFBA, em 2018.
A capoeira é uma prática corporal que mistura luta, dança e jogo, surgida no território
brasileiro e tendo contribuições dos povos africanos, os quais lutaram por sua liberdade contra
as diversas opressões, tornando-se símbolo de resistência e de legado cultural. A prática
corporal é referenciada a partir do estudo de Silva (2014), que afirma que são fenômenos
constituídos pelas manifestações culturais, tais como danças, esportes, acrobacias, jogos, artes
marciais e lutas.
No campo da produção de conhecimento, a partir da década de 80 a capoeira ganha
notoriedade acadêmica e vem sendo objeto de estudo em várias áreas, com uma maior
1
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recorrência na área da Educação, sendo evidenciado seu caráter polissêmico por Falcão et al.
(2009). Os autores catalogaram em torno de 85 produções científicas sobre a capoeira entre os
anos de 1980 e 2006 em bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica que foi desenvolvida a partir de
material já elaborado (GIL, 2008), especificamente, do tipo estado do conhecimento, por ter
elegido apenas um setor de publicações em nosso caso, as dissertações e teses sobre capoeira
e educação, sendo 39 dissertações e 19 teses; dentre as quais oito dissertações,
respectivamente, foram defendidas nos Programas de Pós-Graduação da UFBA e UNEB.
A primeira etapa do estudo, ocorreu com o levantamento das produções acadêmicas
sobre capoeira nos bancos de dados disponíveis em plataformas virtuais, sendo eles: Banco de
teses da CAPES, Repositório Institucional da UFBA e Centro de Documentação e Informação
da UNEB.
Em seguida, ampliou-se o filtro com os descritores “formação”, “educação” e “práxis
pedagógica” nas dissertações e teses de capoeira. Nosso recorte amostral foi constituído por
23 dissertações e teses sobre a capoeira notadamente no seu entrecruzamento com a educação.
ANÁLISES E RESULTADOS
O levantamento documental encontrou 66 produções científicas sobre a capoeira,
publicadas entre 1998 e 2019, sendo 58 produções científicas (39 dissertações e 19 teses)
entre os 79 Programas de Pós-Graduação da UFBA; já na UNEB, foram encontradas oito
dissertações entre os seus 16 programas existentes. Nessa perspectiva, no Quadro 1 é
apresentado o conjunto dos trabalhos acadêmicos defendidos nas referidas universidades.

Quadro 1 - Recorte amostral das dissertações e teses sobre capoeira na UFBA e UNEB.
ANO

AUTOR/
AUTORA

TÍTULO

NÍVEL/
PROGRAMA

1998

Ricardo Pamfilio de
Sousa

A Música na Capoeira: Um estudo de caso

Mestrado (PPGMUS)
UFBA

2004

José Luiz Cirqueira
Falcão

Doutorado (PPGE)
UFBA

2006

Amélia Vitória de
Souza Conrado

2006

Hélio José Bastos
Carneiro de Campos

O jogo da capoeira em jogo: a construção
da práxis capoeirana
Capoeira angola e dança afro:
contribuições para uma política de
educação multicultural da Bahia
Capoeira Regional: A Escola de Mestre
Bimba

2007

Christine Nicole
Zonzon

A Roda da Capoeira Angola - Os sentidos
em jogo

Mestrado (PPGCS)
UFBA

2007

Neuber Costa Leite

Capoeira, Trabalho e Educação

Mestrado (PPGE)
UFBA

2008

Ângela Maria Ribeiro

2008

Jean Adriano Barros da
Silva

2008

Vamberto Ferreira
Miranda Filho

2009

Flávia Maria Chiara
Candusso

2009

Sante Braga Dias
Scaldaferri

2010

Florisvaldo Evangelista
da Silva Junior

2012

Marcos Cezar Santos
Gomes

2012

Sara Abreu Mata
Machado

Capoeira Emancipatória no Ensino da
Dança: uma proposta emergente dos
saberes de mestre na especialidade da
cinesfera
Saberes e Fazeres na Capoeira Angola: a
autonomia no jogo de muleekes

2013

Neuber Costa Leite

Capoeira, Políticas Culturais e Educação

Doutorado (PPGE)
UFBA

2014

Christine Nicole
Zonzon

Nas pequenas e grandes rodas da capoeira
e da vida: corpo, experiência e tradição

Doutorado (PPGCS)
UFBA

Agora já é ainda não: um corpo na
encruzilhada entre teatro e a capoeira de
angola
A Capoeira na Formação da Pessoa com
Deficiência Visual: dificuldades e
perspectivas presentes na ação pedagógica
Produção do Conhecimento sobre
capoeira: uma análise a partir das teses do
departamento de Educação III - FACED UFBA (1993-2006)
Capoeira Angola, Educação Musical e
Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros
Nas vorta que o mundo deu, nas vorta que
o mundo dá, capoeira angola e processos
de educação não escolar
Vadiação na escola: Dialogando com as
contradições do ensino da capoeira

Doutorado (PPGE)
UFBA
Doutorado (PPGE)
UFBA

Mestrado (PPGAC)
UFBA
Mestrado (PPGE)
UFBA
Mestrado (PPGE)
UFBA
Doutorado (PPGMUS)
UFBA
Mestrado (PPGE)
UFBA
Mestrado
(PPGEDUC)
UNEB
Mestrado
(PPGDANÇA)
UFBA
Mestrado (PPGE)
UFBA

2016

Priscila Maria Gallo

2017

Alexandra da Paixão
Damasceno Amorim

2018

Kleyton Gualter de
Oliveira Silva

2018

Francisco de Sales
Araújo Sales

2018

Salomão Cleomenes
Lima Costa

2018

Ábia Lima de França

2019

Leandro de Oliveira
Accordi

Música, cultura e educação na capoeira de
Mestre João Pequeno de Pastinha
Vem dançar mais eu, Camará! Gingar/
dançando na capoeira: uma proposta na
educação infantil
Escola que ginga: tessituras com a
contextualização a partir do ensino da
capoeira
A roda de capoeira como espaço formativo
nas aulas de Educação Física
A perspectiva lúdica da capoeira:
significados e contribuições para a
educação básica
Capoeira e Educação: produção do
conhecimento em jogo
Memórias periféricas...As narrativas de
Mestre Nô: Capoeira Angola, Educação e
Formação Humana

Doutorado (PPGMUS)
UFBA
Mestrado
(PPGDANÇA)
UFBA
Mestrado (PPGESA)
UNEB
Mestrado (PPGEDUC)
UNEB
Mestrado (MPED)
UNEB
Mestrado (PPGE)
UFBA
Doutorado (PPGE)
UFBA

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Essas 23 produções acadêmicas, defendidas entre 1998 e 2019, evidenciaram os
diálogos transversais entre a capoeira e a educação nas áreas de Música, Dança, Artes
Cênicas, Ciências Sociais e Educação, mas também poderiam ser acolhidas em outras áreas
como: História, Literatura, Filosofia, Antropologia e Saúde Coletiva.
Os resultados apontam que a capoeira pode ser entendida como jogo, luta, dança, arte,
comércio, religião, filosofia, teatro, defesa pessoal, entretenimento, movimento libertário e
manifestação multifacetada que foi “perseguida e marginalizada, tornou-se símbolo de
brasilidade e adentrou espaços institucionais antes impensáveis” (FALCÃO, 2004, p. 27),
como o campo do conhecimento nas universidades, por exemplo.
No campo da musicalidade, Sousa (1998) abordou sobre a importância das cantigas e
dos instrumentos na transmissão de valores, rememoração de acontecimentos, aquisição e
ampliação dos saberes, cadência do jogo e manutenção da cultura. É importante pontuar
também que por meio das músicas são reproduzidos os preconceitos e as diversas opressões
contra as mulheres, por exemplo.
Em sintonia com a entoação das cantigas e dos toques dos instrumentos, na roda
capoeira ocorrem as comunicações corporais, os processos criativos, sensíveis e inovadores
demarcados no campo da Dança, revelando aspectos da vida, do cotidiano, da história, da

religiosidade do povo (CONRADO, 2006), que podem denunciar as mazelas sociais,
(re)pensar em padrões impostos pela sociedade articulando lutas contra todos os tipos de
opressão e discriminação na pequena e grande roda.
No que tange ao campo das Artes Cênicas, podemos relacionar aos movimentos
corporais performáticos que servem para iludir ou criar situações-limite, podendo trazer
elementos humorísticos ou irônicos (RIBEIRO, 2008) na capoeira. Em cena, os atores e as
atrizes que dialogam corporalmente expressando (ludicamente) seus sentimentos, anseios,
medos; reconhecendo os limites corporais, gingando atentos(as) ao comando do berimbau,
executando movimentos de ataque e/ou defesa e fortalecendo a sua identidade cultural.
Adentrando o campo das Ciências Sociais, os saberes corporais aprendidos na
pequena roda contribuem em novas formas de agir e se relacionar na grande roda (ZONZON,
2014). Na capoeira, os corpos aprendem a melhor se comunicar consigo e com o outro,
ampliam sua atenção, (re)conhecem processos identitários, emancipatórios, ancestrais, lúdicos
e educativos que reverberam na sociedade.
O campo da Educação, aqui entendida como atividade mediadora entre indivíduo e a
sociedade, que pode estar presente em qualquer tempo e espaço, concentrou a maior parte dos
estudos acadêmicos. Estes evidenciaram que a capoeira pode colaborar na formação de
valores sociais, na ampliação do repertório motor, na manutenção e transmissão de saberes e
conhecimentos que propagam essa prática corporal, tombada como Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, por intermédio da pesquisa foi possível compreender os diálogos
transversais entre a capoeira e as áreas da: Educação, Dança, Música, Artes Cênicas e
Ciências Sociais. Ao refletirmos sobre a capoeira, compreendemos que ela representa traços
significativos das identidades do povo brasileiro, bem como o jeito de ser, ver e agir no
mundo; ela é, portanto, manifestação multifacetada, símbolo de resistência que luta contra
todo tipo de opressão na sociedade.
O estudo permitiu entender o significado da capoeira ressaltado pelos(as)
pesquisadores(as), que vai além de jogo, luta e dança. Ela é entendida também como
comércio, religião, arte, teatro, defesa pessoal, filosofia e entretenimento. Os aprendizados da

capoeira acontecem por meio das cantigas, dos instrumentos, dos movimentos corporais, da
mandinga, dos saberes ancestrais, da oralidade, do ritual da roda expressos nas produções
científicas.
O estudo evidenciou as diversas contribuições dessas pesquisas acadêmicas para o
mundo da capoeiragem, as quais têm se configurado em fontes de inspiração para as
produções literárias, cinematográficas, artísticas e culturais na contemporaneidade e
escrevendo qualitativamente a capoeira na roda científica.

PRODUCTION AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE IN
EDUCATION: CAPOEIRA ON THE SCIENTIFIC ROAD
ABSTRACT
The work discusses the production and dissemination of knowledge that intertwines education
and capoeira in the various Graduate Programs of UFBA and UNEB, between 1998 and
2019. This is a documental and bibliographic study of the state of knowledge type that it
chose 23 dissertations and theses in the areas of Education, Music, Dance, Social Sciences
and Performing Arts. The syntheses pointed to contributions related to the corporal, social,
artistic and historical practices of capoeira for the human formation.
KEYWORDS: capoeira; education; knowledge production.

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN:
CAPOEIRA EN EL CAMINO CIENTÍFICO
RESUMEN
El trabajo analiza la producción y difusión del conocimiento que entrelaza la educación y la
capoeira en los diferentes Programas de Posgrado de la UFBA y la UNEB, entre 1998 y
2019. Se trata de un estudio documental y bibliográfico del tipo estado del conocimiento que
eligió 23 disertaciones y tesis en las áreas de Educación, Música, Danza, Ciencias Sociales y
Artes Escénicas. Las síntesis apuntaron a aportes relacionados con las prácticas corporales,
sociales, artísticas e históricas de la capoeira para la formación humana.
PALABRAS CLAVE: capoeira; educación; producción de conocimiento.
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REGISTROS DO VOLEIBOL SENTADO: ENCONTRO COM OS
PRECURSORES1
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Universidade de Brasília (UnB)
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RESUMO
Este trabalho objetiva relatar experiência de busca por informações a respeito da trajetória
histórica do Voleibol Sentado (VS). A metodologia segue abordagem qualitativa com técnica
de coleta de informações consistentes em entrevistas com precursores desse paradesporto.
Concluímos que a técnica utilizada favoreceu o aprofundamento na compreensão das
modificações pelas quais o VS passou desde sua criação até os dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE: voleibol sentado; pesquisa; sentido histórico.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência proporcionada durante processo de
busca de dados no contexto de elaboração de tese de doutorado na Universidade de Brasília,
que gerou oportunidades e culminou na obtenção de informações a respeito da trajetória
histórica do Voleibol Sentado (VS), esporte paralímpico, com a identificação de prenúncios
do que tal prática corporal poderá vir a se tornar no futuro.
O contexto histórico de criação do VS nos remete à Europa pós-Segunda Guerra
Mundial, em um contexto de atendimento fisioterapêutico a militares lesionados em conflitos
bélicos nos quais a Holanda tomou parte. Tratava-se de uma atividade construída inicialmente
com foco na reabilitação e na consequente retomada da funcionalidade dos corpos com
deficiência.
Em 1956, o holandês Tammo van der Scheer, formado na Academia de Educação
Física de Groningen como professor de esportes, e Anton Albers (falecido em 2015), ambos
membros do Comitê de Esportes da Holanda, combinaram elementos do Zitbal – esporte
alemão jogado sentado por pessoas com pouca mobilidade – com o Voleibol, no Centro de
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Reabilitação Militar de Aardenburg, Doorn. Dessa conjunção, surgiu o VS, que foi
apresentado oficialmente no dia 5 de maio de 1956, durante manifestação esportiva no
Estádio Olímpico de Amsterdã, ocasião que o sr. Tammo arbitrou a partida demonstrativa.
Os gestos técnicos do VS foram resultantes de criação humana específica em
atendimento a uma característica corporal particular e sua aprendizagem corresponde a um
complexo processo cognitivo. São movimentos com características que não são realizadas no
cotidiano e que pertencem a uma prática que exige dos jogadores um rápido processo mental
para examinar todas as informações disponíveis e optar pela melhor possibilidade de
atendimento de uma demanda do jogo.
Atualmente, podem competir no VS amputados, paralisados cerebrais, lesionados na
coluna vertebral e pessoas com outro tipo de deficiência locomotora, seguindo a um Sistema
de Classificação Internacional e subdivididos em VS1 – com lesões mais severas – e VS2 –
com deficiência mínima. A modalidade é praticada em uma quadra com uma rede divisória e
uma das principais regras é que durante as ações de jogo os jogadores não podem rebater a
bola sem estar com área corporal entre as nádegas e o ombro em contato com o solo.
A relevância da investigação original reside no fato de que, segundo estimativas do
Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011), a população mundial já ultrapassou um bilhão
de pessoas declaradas com algum tipo de deficiência. Essa parcela da população tende a se
expandir devido aos avanços científicos que favorecem o aumento na expectativa de vida,
impondo um compromisso social que deve ocorrer de maneira interinstitucional, garantindo
que direitos de pessoas com deficiência sejam exercidos, assegurando sua participação na
vida social.
DISCUSSÃO
Procuramos na trajetória do VS as pessoas envolvidas na sua criação, na
transformação do seu paradigma e na sua difusão ao redor do mundo, buscando compreender
sua condição presente de esporte paralímpico de alta popularidade. Pesquisar a história do VS
implica em conhecer a relevância dos fatos e das personagens envolvidas, que demarcaram
essa prática corporal e possibilitaram que pessoas com deficiência dos cinco continentes
adquirissem novas competências e capacidades, experimentando a prosperidade no espaço
lúdico relacionada a essa experiência coletiva.

Por meio do trabalho de campo, conhecemos o técnico da equipe da Associação dos
Deficientes de Aparecida de Goiânia (ADAP), também técnico da seleção brasileira de VS,
José Agtônio Guedes, que repassou o número do telefone e o e-mail do técnico holandês
Jouke de Haan. O foco, até então, era compreender um pouco mais do esporte a partir da
perspectiva de um técnico atuante no país de criação do VS. Em contato para uma possível
entrevista, ele nos sugeriu que a pessoa mais indicada para contribuir com a pesquisa seria
outro holandês, Pieter Joon, diante da influência e do papel determinante que ele exerceu no
desenvolvimento da modalidade ao redor do mundo.
Joon (2021) foi contatado via e-mail e concordou em nos conceder a entrevista –
inclusive a publicou em sítio de internet holandês que trata do VS – e autorizou que suas
respostas servissem de base para construção de trabalhos acadêmicos. Ele continuou
mantendo contato via e-mail a partir de novas provocações e dúvidas que surgiram.
Esse entrevistado está envolvido com o VS desde 1960 como treinador, árbitro, gestor
e membro do Conselho da Federação Nacional de Esportes para Inválidos (holandês). Ocupou
de 1980 a 1989 o posto de conselheiro da Federação Internacional de Jogos Stoke Mandeville
(ISMGF). De 1981 a 1992, foi membro do conselho da Organização Internacional de Esportes
para Deficientes (ISOD) e membro do Comitê Técnico do Fundo Internacional de Esportes
para Deficientes (IFSD). De 1984 a 1992, foi membro do Comitê Paralímpico Internacional
(IPC). De 1990 a 1993, integrou o Comitê da União Europeia de Esportes para Deficientes.
Em 1980, utilizando sua influência e interlocução com várias agências de paradesporto e com
diversos países, ele introduziu o VS na paralimpíada de Arnhem, apenas com participação
masculina.
Em 1981, Joon fundou a Organização Internacional de Voleibol para Deficientes
(WOVD), atualmente denominada World ParaVolley. No mesmo ano, convenceu 9 países da
Europa a renunciar a seus diferentes jogos de bola que vinham praticando desde 1943 e a
aderirem ao VS. Outro grande feito foi ter conseguido a difusão da modalidade para 110
países em 4 continentes, por intermédio de clínicas financiadas por recursos do IFSD, em
1986. Esta influente personagem, também pessoa com deficiência, figura como um dos
elementos fundamentais da transformação do VS em uma das modalidades paralímpicas mais
entusiasmantes e, por isso, mais populares da atualidade. Em suas conversas, ele
disponibilizou o e-mail de um dos criadores da modalidade, sr. Tammo van der Scheer.

Enviamos mensagem ao sr. Scheer, que se prontificou em colaborar com o trabalho
acadêmico, mas se disponibilizando a responder ao questionário em seu próprio tempo,
alertou ele. Foram enviadas inicialmente 14 questões referentes à biografia e relacionadas ao
processo de criação e desenvolvimento do VS. A aparente limitação na disponibilidade não se
confirmou, pois os contatos fluíram e só encontraram barreiras no idioma, considerando que o
entrevistado relatava limitações no uso do idioma inglês, apesar de responder a todas as
perguntas. Para ele, o VS atingiu o máximo que uma modalidade pode alcançar, que é se
tornar um desporto paralímpico. Scheer 2 vem confirmar a natureza evolutiva do VS: “Eu
pensei em um jogo para diversão e reabilitação”, inicialmente voltado a militares, que só
depois foi aberto a civis. Posteriormente Scheer rememora que o VS “veio a se tornar um jogo
internacional e olímpico” [...] “o que mais pode ser agora?”. A indagação nos coloca em
reflexão sobre o caráter provisório desse conhecimento, que veio sendo modificado e hoje
garante sua presença nos contextos atuais e, ao mesmo tempo, abre espaços de discussão
sobre os passos futuros.
Por último, buscamos contatar o sr. Ronaldo Gonçalves de Oliveira que, em 2002,
organizou o primeiro torneio de VS no Brasil, disputado em Mogi das Cruzes, inaugurando a
prática da modalidade em nosso país. Este professor abriu canal de diálogo via e-mail e
esclareceu que, em busca por novidades na internet para dar aulas de Voleibol,
inadvertidamente “caiu” no sítio da World ParaVolley e, após ver as fotos, sentiu-se atraído
pelo esporte3. A partir daí, decidiu desenvolver a modalidade no Brasil. Não deixa de ser
interessante notar que o ingresso oficial da modalidade no Brasil se deu por pesquisa em meio
de sítio do World ParaVolley, entidade idealizada por Pieter Joon.
O conjunto de entrevistas lança luz sobre a causalidade recursiva indissociável do
processo de entrevista: a retroalimentação do processo pela novidade que insistia em surgir a
cada nova pergunta ou resposta que era enviada. Esse feedback permanente permitiu expandir
o universo da investigação, inicialmente focada em entrevistar um técnico da seleção
holandesa – país que inaugurou a prática corporal –, passando a direcionar o processo para o
lado histórico da modalidade, o que, por si, já permite indagar sobre seu futuro.
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Considerando o dinamismo e a técnica envolvida nesse paradesporto, além da
colocação de todos os jogadores em posição idêntica (sentados), questiona-se a viabilidade de
sua prática por pessoas ditas sem deficiência, promovendo um processo de inclusão reversa
que pode ser explorado na formação de novos professores de Educação Física, sensibilizando
e fortalecendo o debate da academia em relação à necessidade de adesão de toda sociedade à
defesa da vida das pessoas com deficiência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram os esforços dos criadores Tammo van der Sheer e Anton Albers, acrescidos dos
movimentos político-institucionais de Pieter Joon junto a organismos de diversos países que
culminaram na difusão e crescimento do VS pelo mundo, inclusive no Brasil, que teve o
primeiro torneio-teste no ano de 2002, por ação de Ronaldo Gonçalves de Oliveira, tido como
precursor da modalidade no país.
O ponto relevante dessa técnica de pesquisa foi o processo recursivo que se
estabeleceu, o que impede que os relatos sejam vistos como um retrato, pois a resposta a um
questionamento gerava uma multiplicidade de caminhos e aprofundamentos. O mesmo
ocorreu com os entrevistados, que, ao revisitarem suas histórias, puderam recontá-las sob
outras perspectivas, realimentando o processo. Além disso, reforçando essa premissa, Pieter
Joon postou a entrevista em seu sítio e, a partir de então, potencialmente, torna-se referência
para outros estudos.
O processo de investigação aqui constituído revelou que os movimentos e
transformações que ocorreram no ethos do VS – de atividade fisioterápica a esporte
paralímpico – se deram basicamente com a intervenção humana nas diversas fases de seu
desenvolvimento. A atual forma de realização do VS como modalidade paralímpica foi
validada ante a mobilização de esforços dos protagonistas aqui em cena. Suas regras foram
sendo reelaboradas em conformidade com as necessidades práticas de cada período histórico,
fundadas no princípio de deixar o jogo cada vez mais dinâmico e atrativo para o público, aos
meios de comunicação e aos jogadores.
Observamos essa prática corporal interrelacionada a uma variedade de fenômenos da
realidade, a exemplo da responsabilidade social com essa parcela da população denominada

pessoas com deficiência, para que sejam atendidas suas necessidades efetivas de participação
na vida comunitária, incluindo o esporte e o desenvolvimento pessoal em plenitude.
Ao buscarmos o sentido histórico do VS, encontramos uma produção humana saturada
de significados e que sofreu modificação no seu paradigma: da reabilitação e interação dos
corpos mutilados e que, dentro dessa expressão elaborada, progrediu para modalidade
paralímpica. Esse caminho de evolução aponta para a possibilidade de o VS ingressar em
outros campos, como na formação de professores como disciplina nos cursos de Educação
Física ou, talvez, tornar-se um esporte olímpico. Quais seriam os próximos passos?
Os resultados dessa atividade própria da ciência mostraram o quão enriquecedoras
foram as entrevistas, ao propiciar o estabelecimento de diálogo com os principais agentes de
criação e desenvolvimento do VS, aproximando-nos desse objeto tão pouco estudado e que se
mostra com potencial de fomentar a efetiva inclusão de pessoas com deficiência e, por
consequência, defender vidas.

SITTING VOLLEYBALL RECORDS: MEETING WITH PRECURSORS
ABSTRACT
This work aims to report the experience of searching for information about the historical
trajectory of Sitting Volleyball (VS). The methodology follows a qualitative approach with a
technique for collecting information consistent with interviews with precursors of this
parasport. We conclude that the technique used favored a deeper understanding of the
changes that the VS has undergone since its creation until today.
KEYWORDS: sitting volleyball; research; historical sense.

REGISTROS DE VOLEIBOL SENTADO: ENCUENTRO CON
PRECURSORES
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo reportar la experiencia de buscar información sobre la
trayectoria histórica del Voleibol Sentado (VS). La metodología sigue un enfoque cualitativo
con una técnica de recolección de información consistente con entrevistas a precursores de
este paradeporte. Concluimos que la técnica utilizada favoreció una comprensión más
profunda de los cambios por los que ha pasado el VS desde su creación hasta la actualidad.
PALABRAS CLAVES: voleibol sentado; investigar; sentido histórico.

REFERÊNCIAS
JOON, P. Entrevista concedida a Maria Denise Dourado da Silva. Holanda, 09/02/2021.
Disponível em: <https://www.zitvolleybalnederland.nl/Interview-Pieter-Joon-Brazil.php>
Acesso em: 22/06/2021.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. World Report on Disability. 2011. Disponível
em: <https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf> Acesso em: 24/06/2021.

A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL NO ESPORTE: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA1
Larissa Alemar Vilela Lana,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Karine Barcelos Vieira,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Moisés Vieira de Carvalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
André de Assis Lauria,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Camila Cristina Fonseca Bicalho,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
O objetivo foi investigar a relação da satisfação corporal com a modalidade esportiva
praticada. As buscas foram nas bases SciELO, Lilacs e PubMed com os termos Imagem
corporal, Autoimagem, Satisfação corporal, Atleta, Esporte, Treinamento, nos últimos 10
anos. 14 estudos foram selecionados. A satisfação corporal versus comportamentos
alimentares inadequados foram identificados no esporte. Conclui-se que a modalidade
esportiva não influencia diretamente na satisfação corporal do atleta.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação corporal; Esporte; Atleta.
INTRODUÇÃO
Nos esportes, a exigência pelo ótimo rendimento esportivo pode estabelecer relações
com a necessidade de um padrão de imagem corporal, com a imposição de características
físicas específicas e controle de peso corporal (FORTES; ALMEIDA; FERREIRA, 2013b).
Assim, tal cenário pode provocar danos à saúde mental e física do atleta, com
comportamentos de riscos para distúrbios de imagem e alimentares.
Em modalidades esportivas de combate ocorre controle do peso durante toda a
temporada, ainda, nos esportes de potência há demanda de força muscular para melhor
1
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desempenho, reforçando padrões de magreza e atléticos, enquanto esportes caracterizados
pela estética há exigência de corpos magros e flexíveis (FORTES; ALMEIDA; FERREIRA,
2014).
Sabe-se que identificar, extrair e analisar informações acerca da prevalência de
satisfação ou distorções na percepção da imagem corporal nas diferentes modalidades
esportivas através de uma revisão sistemática contribui com a assimilação de tendências
comportamentais no esporte. Logo, algumas questões merecem reflexão entre pesquisadores
da área: Qual a prevalência de estudos em relação à satisfação corporal nas modalidades
esportivas? Diante do exposto, foi objetivo deste estudo investigar a percepção da imagem
corporal em atletas brasileiros em relação às modalidades esportivas.
METODOLOGIA
Foram realizadas buscas eletrônicas nas bases de dados SciELO, Lilacs e PubMed,
entre os anos de 2011 e 2021, através dos descritores “Imagem corporal, Autoimagem,
Satisfação corporal, Atleta, Esporte, Treinamento”, nos idiomas português e inglês.
Foram excluídos (a) anais e suplementos de eventos científicos, (b) revisões, artigos
editoriais e de validação de instrumentos, (c) artigos com amostras de treinadores, árbitros,
médicos, empresários, (d) artigos com amostras de atletas não brasileiros, (e) artigos que
investigaram outros construtos associados, porém que não avaliaram a imagem corporal e (f)
estudos duplicados.
A figura 1 apresenta o fluxo das fases da busca desta revisão sistemática sobre a
satisfação da imagem corporal em atletas brasileiros com base no protocolo PRISMA. Foram
identificados 82 artigos e após as etapas da triagem, 14 selecionados para avaliação. Os
artigos foram analisados conforme a modalidade esportiva e avaliação da imagem corporal
pelos atletas.

Figura 1 – Fluxograma das fases da revisão sistemática.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

As modalidades esportivas com maior incidência de estudos sobre satisfação corporal
estão apresentadas através da nuvem de palavras pelo Infogram (2021) 2 . As modalidades
foram classificadas de acordo com o objetivo do esporte: estético, classe de peso, invasão e
marca (GONZALES, 2004; NEVES et al., 2015). Os resultados foram discutidos a partir da
satisfação corporal percebida.
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Infogram. Apresenta produtos e serviços de dados. Disponível em: <https://infogram.com/pt/>.

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Os artigos selecionados foram organizados em ordem cronológica de publicação: (1)
Fortes e Ferreira (2011); (2) Bissochi e Juzwiak, (2012); (3) Fortes et al. (2012a); (4) Fortes
et al. (2012b); (5) Fortes, Almeida e Ferreira (2013a); (6) Fortes, Almeida e Ferreira (2013b);
(7) Fortes, Almeida e Ferreira (2013c); (8) Fortes et al. (2013); (9) Goltz, Stenzel e Schneider
(2013); (10) Kravchychyn, Silva e Machado (2013); (11) Schubert et al. (2013); (12) Fortes et
al. (2015); (13) Fortes, Almeida e Ferreira (2019); (14) Pinto et al. (2019).
As modalidades esportivas identificadas estão apresentadas na figura 2 (n=28). Quanto
às categorias esportivas: 29% estéticos (n=8), 29% classe de peso (n=8), 25% invasão (n=7) e
18% marca (n=5).
Figura 2 – Nuvem de palavras das modalidades esportivas identificadas nos estudos de imagem
corporal em atletas brasileiros.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Os resultados evidenciaram que, de modo geral, atletas apresentam satisfação
corporal. Fortes et al. (2011) referem-se aos atletas com melhor percepção da imagem
corporal quando comparado com não-atletas da mesma faixa etária. Contudo, ainda existe
uma lacuna científica quanto a esses fatores, principalmente com relação a adolescentes, por
serem descritos com maior grau de insatisfação corporal (FORTES et al., 2011).
Ainda assim, a presença da insatisfação corporal e a associação com os distúrbios de
imagem em atletas foi identificada. Neves et al. (2015) constataram a insatisfação corporal
em modalidades que exijam uma estética corporal específica e controle do peso corporal para

melhor performance esportiva. Fortes e Ferreira (2011) e Fortes et al. (2012a) identificaram
maior presença de insatisfação corporal em atletas homens de basquetebol. Os autores
refutaram a hipótese da prevalência de insatisfação corporal em esportes que demandam baixo
percentual de gordura e peso corporal ou com características estéticas e de habilidades
motoras finas, principalmente com atletas mulheres. Esses estudos abrem espaço para novas
investigações no esporte, considerando que na literatura disponível não há justificativa para
tais achados.
Fortes et al. (2013) observaram relação da insatisfação corporal com modalidades
esportivas consideradas de risco (esportes estéticos) principalmente em mulheres. Para Assal
e Fernandes (2014), em esportes que demandam controle da gordura corporal, há imposição
de um modelo corporal, alta pressão por desempenho e maior descontentamento com a
aparência física. Fortes e Ferreira (2011) reforçam que os esportes de risco para insatisfação
corporal e transtornos alimentares tendem a reduzir as interações sociais devido a maior
dedicação de tempo a prática do esporte.
Nesse sentido, a insatisfação com a autoimagem pode desencadear hábitos alimentares
e comportamentos compensatórios inadequados, com consequentes distúrbios de imagem e
transtornos alimentares. Goltz, Stenzel e Schneider (2013) apresentaram três categorias
esportivas de risco (esportes de classe de peso; peso corporal afeta o desempenho; estéticos)
com prevalência de comportamentos alimentares inadequados associados à insatisfação
corporal. Esse estudo assinala a seriedade de pesquisas que avaliem os hábitos alimentares e
relacionem com a satisfação corporal para maior compreensão da epidemiologia dos
distúrbios aqui citados.
A distorção da imagem corporal também deve ser levada em consideração, em
diferentes contextos e modalidades esportivas, já que a busca incessante por padrões corporais
pode gerar comportamentos de risco para transtornos (BISSOCHI; JUZWIAK, 2012).
Destaca-se que o próprio ambiente esportivo possa impactar na definição e padronização da
imagem corporal. Isso reforça a necessidade de investigação dos fatores que possam
desencadear tais comportamentos e uma atenção multidisciplinar no trabalho preventivo e
corretivo com os atletas por parte principalmente da equipe técnica (NEVES et al., 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que há predominância de publicações abrangendo modalidades esportivas
de risco e há evidências de insatisfação corporal entre atletas de diferentes modalidades
esportivas.

THE REPRESENTATION OF BODY IMAGE IN SPORT: A
SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT
The aim was to investigate the relationship of body satisfaction with the sports modality
practiced. The searches were made in SciELO, Lilacs and PubMed with the terms Body
Image, Self-Image, Body Satisfaction, Athlete, Sports, Training, in the last 10 years. 14
studies were selected. Body satisfaction versus inappropriate eating behaviors were identified
in sport. It is concluded that the sport modality does not directly influence the athlete's body
satisfaction.
KEYWORDS: Body satisfaction; Sport; Athlete.

LA REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN EL
DEPORTE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
RESUMEN
El objetivo era investigar la relación de la satisfacción corporal con la modalidad deportiva
practicada. Las búsquedas se realizaron en SciELO, Lilacs y PubMed con los términos Body
Image, Self-Image, Body Satisfaction, Athlete, Sports y Training en los últimos 10 años. Se
seleccionaron 14 estudios. Se identificó la satisfacción corporal frente a las conductas
alimentarias inadecuadas en el deporte. Se concluye que la modalidad deportiva no influye
directamente en la satisfacción corporal del deportista.
PALABRAS CLAVES: Satisfacción corporal; Deporte; Deportista.
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TIRANIAS DA VISIBILIDADE: IMAGENS DO CORPO DOS
ADOLESCENTES NAS REDES SOCIAIS1
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RESUMO
Este artigo objetiva analisar o compartilhamento de imagens do corpo dos adolescentes,
refletindo sobre visibilidade e subjetividade na sociedade contemporânea, tendo como
metodologia uma pesquisa com observação participante em Redes Sociais. Os resultados
apontam que estas redes além de permitirem comunicação entre as pessoas, também se
tornaram um local de autoexposição corporal. A conclusão é que a visibilidade se tornou um
modo de produção de si que atenda padrões esperados por espectadores.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Imagens do Corpo; Visibilidade; Adolescentes; Redes Sociais.
INTRODUÇÃO
Este estudo propõe compreender como o Corpo, sinônimo de nossa existência e ao
mesmo tempo de nossa relação com o mundo vem se fazendo visível ao longo da História.
Para tratarmos dos modos de visibilidade e subjetividade na contemporaneidade, abrangeu-se
o compartilhamento de imagens do corpo dos adolescentes através das autoexibições e/ou
selfies, que acabam por oferecer pistas a respeito da formação das subjetividades, de sua
forma de ser/estar no mundo seja ele real e/ou virtual, uma vez que, a observação do corpo
nas redes sociais ajuda a refletir sobre os modos de visibilidade e, por sua vez, a subjetividade
em nossa sociedade.
MODOS DE VISIBILIDADE E SUBJETIVIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Vive-se em uma sociedade determinada pelo modo de produção capitalista, no qual
existe algumas pessoas que detêm os meios de produção e outras que precisam dispor de sua
força de trabalho para sobreviver, possuir alguns bens, consumir produtos que atendam às
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suas necessidades, e ‘se conectar’. Destaca-se que as pessoas passam grande parte do seu
tempo ‘navegando’ e se relacionando nesses ambientes virtuais.
A busca por estar na moda, se enquadrar em um padrão de consumo e a necessidade
de se mostrar como o homem-anúncio itinerante dentro deste universo midiático, despertou o
interesse de alguns estudiosos a identificar alguns dos problemas da sociedade massificada:
“porque tal sociedade é essencialmente uma sociedade de consumo em que as horas de lazer
não são mais empregadas para o próprio aprimoramento ou para a aquisição de maior status
social, porém para consumir cada vez mais e para entreter cada vez mais” (ARENDT, 1997,
p. 264).
Sabe-se que a evolução tecnológica e o uso da internet por meio dos aparelhos móveis,
trouxeram muitos avanços e tensões. Pode-se citar como exemplo os pais da atualidade que
normalmente precisam estar ‘conectados’ às novas tecnologias para desenvolverem os seus
trabalhos, enquanto seus filhos, por sua vez acabam tendo acesso à tecnologia, aos aparelhos
móveis (como tabletes, celulares, smartphones) conectados à internet, logo às redes sociais,
também como uma forma de comunicação entre si cada vez mais cedo.
A adolescência é uma fase de grandes transformações, na qual se desenvolve a
subjetividade de criança para se tornar adulto, e em contrapartida, há necessidade de
adaptação à realidade. Através das redes sociais eles buscam, entre outros motivos, o
pertencimento e a aceitação através de suas postagens, e na maioria dos casos, fazendo
compartilhamentos das imagens dos seus corpos.
A proposição da pesquisa pelo compartilhamento das imagens corporais dos
adolescentes nas redes sociais, foi baseada em Codo e Senne que trazem o mote do culto ao
corpo, denominando-o de corpolatria, afirmando “[...] a marca mais evidente da corpolatria
é o narcisismo [...] que passou a significar sinônimo de bem-estar consigo mesmo” (1984, p.
15). Assim, é possível indagar se esta exposição nas redes sociais traz realmente um
sentimento de bem-estar ou se torna uma forma de pertencer à sociedade, considerando as
múltiplas determinações do objeto, porquanto, além de se encontrar um compartilhamento
acentuado do corpo dos adolescentes também se identificou uma busca para apresentar
determinados padrões de corpo.
Aqui pode-se refletir a respeito das Tiranias da Visibilidade, sobre o visível e o
invisível nas sociedades contemporâneas: “Poder-se-ia dizer que o visual – ou a imagem hoje

– é o que nos envolve sem, no entanto, nos conter nos limitar: a imagem nos levaria a ser
visto sem ser olhado, nem reconhecido” (HAROCHE, 2013, p. 107). Para fundamentar a
discussão no que diz respeito ao uso das imagens, Haroche completa que para se fazer existir
aos olhos da sociedade: “[...] para provar um sentimento de existência, é preciso agora ser
visto por meio de imagens, se exibir o máximo possível e, para isso, oferecer constantemente
imagens de si: estar presente, ser conhecido, até mesmo famoso, por meio de imagem”
(IBIDEM, p. 86).
IMAGENS DO CORPO DOS ADOLESCENTES EM REDES SOCIAIS
Esta pesquisa foi feita por abordagem qualitativa através de observação participante,
tendo como campo as redes sociais com uma amostra de doze pessoas. Após as análises das
imagens, os participantes responderam a uma entrevista semiestruturada com as seguintes
perguntas: 1) Qual o principal motivo que o/a levou a criar uma conta nas redes sociais? 2)
Por que gosta de usar filtros/edições em suas fotos? 3) Qual é a sua intenção quando posta
selfies e/ou fotos de si mesmo/a tiradas por outros? Desta forma, os participantes citaram os
motivos da criação de contas nas redes sociais:
“Foi para me manter conectada com as pessoas distantes, ficar antenada
com as coisas que acontecem e postar minhas fotos.” (Participante T)
“Foi um meio de comunicação para mim manter informada de algumas
coisas... e eu poder interagir com pessoas que estão distantes.” (Participante
L)

Os/as participantes reforçaram em suas respostas a ideia da necessidade de se

conectar, principalmente com pessoas que se encontram distantes, admitindo que mesmo que
“[...] o sujeito se constitua no olhar do outro, só pode se desenvolver, se consolidar ao mesmo
tempo longe do olhar” (HAROCHE, 2013, p. 94). Ademais: “A visibilidade seria sinônimo
de legitimidade, de utilidade, garantia de qualidade de um indivíduo: a frequência, a
quantidade, até mesmo a continuidade, da visibilidade o valorizariam” (IBIDEM, p. 102) e, ao
contrário, a invisibilidade é sinônimo de inexistência.
Pela pesquisa de observação, identificaram-se alguns tipos de postagens mais
frequentes:
a) Selfies dos rostos – maquiagem, filtros e edições: Quando os/as participantes
postaram fotos de seus próprios rostos, era nítido que tinham passado por algum retoque.
Quando questionados/as sobre sua intenção, as respostam foram:

“Quando fica show, acho que merece ser vista também... mostrar minha
beleza, minha alegria.” (Participante L)
“Não tem uma real intenção, gostei da foto, achei bonita eu posto, e também
as pessoas acabam achando, então é pra isso também.” (Participante D)

Aqui se destaca que apesar de se acharem bonitos/as os/as participantes não postaram

fotos no seu estado natural. No geral, mostram as fotos nas quais se sentem belos/as, além de
que é importante que seus amigos também achem, ou seja, é o reforço da beleza através das
curtidas e dos comentários: “Todavia existe também toda uma série de produções de si na
internet que estão totalmente nesse nível de aparência [...]” (AUBERT, 2013, p. 121).
b) Fotos/selfies de corpo inteiro – Adequação aos padrões de corpo: O corpo belo em
nossa sociedade hoje tem como referência mais de um padrão: corpo exclusivamente magro,
magro e definido, magro e muito musculoso. Mesmo que recentemente tenha aumentado o
espaço para modelos Plus Size, aos olhos da sociedade os corpos magros ainda são mais
admirados, uma vez que as mídias e as publicidades vendem a ideia de que o corpo belo é o
corpo saudável.
Quando estão bem com o corpo, os adolescentes analisados fazem mais postagens se
mostrando por inteiro; quando não estão satisfeitos, eles se limitam a mostrar o rosto,
raramente tiram fotos sozinhos, ou se tiram não compartilham, pela insegurança quanto à
reação dos seguidores nas redes sociais. Quando a participante L foi questionada sobre a
satisfação com seu corpo, ela disse: “Quando eu estava gordinha não [...], mas hoje eu sou
bem satisfeita com meu corpo, hoje eu sou satisfeita.”, mesmo assim, afirmou que se pudesse
se submeteria à cirurgia plástica, principalmente para colocar silicone.
c) Erotização – sensualidade e exposição do corpo: Atualmente nas redes sociais a
primeira coisa a se ostentar é o corpo. De acordo com Haroche “[...] o ser e o ter tendem a ser
indistintos, ‘mostrar o que se tem’ é, então mostrar ‘o que se é’” (2013, p. 96). É bem comum
encontrar fotos erotizadas dos adolescentes se insinuando com expressões faciais, poses
sensuais ou trajando roupas que deixam parte do corpo à mostra. Os meninos, aparentemente,
com o objetivo de excitar compartilham fotos apenas de cueca ou enrolados na toalha.
Recentemente os aplicativos trouxeram um recurso no qual a imagem postada fica
visível por apenas 24 horas, depois desaparece (no WhatsApp se chama status, no Facebook e
Instagram se chama story). Tal ferramenta reforça a ideia de que o indivíduo precisa estar
conectado para não perder as notificações das novas postagens. As fotos erotizadas são
postadas neste formato, algumas vezes os adolescentes ainda acrescentam um emoji

correspondente ao fogo, passando a mensagem que alguém precisa apagar o incêndio. Isto
acaba incitando uma possível precocidade na vida sexual, observada em casos de gravidez na
adolescência na rotina escolar. A sensação de liberdade sem pudor é uma verdade vivida por
este público, mesmo não estando preparados para assumir as consequências. Na perspectiva
do homem-instante: “[...] que vive no ritmo do instante presente, passando de um desejo a
outro num saltitar e numa impaciência crônicos, que são a expressão de uma incapacidade de
se inscrever não apenas no menor projeto, mas igualmente numa continuidade de si”
(AUBERT, 2013, p. 116).
d) Formação de subjetividade – imagens compartilhadas moldam características:
Questionando-se como as imagens compartilhadas podem moldar características físicas e
comportamentais, as quais podem influenciar a formação da subjetividade, percebeu-se que
na sociedade contemporânea, as pessoas viraram escravas da aprovação de suas aparências:
eu sou belo/a, mas não basta eu me achar, eu preciso da aceitação das pessoas que olham. É
uma constante exposição que vai acomodando a aparência física e o comportamento,
inclusive por meio de críticas passíveis de provocar sofrimento. Para Aubert: “[...] na época
contemporânea, a imagem é a coisa, chega a ser mais que a coisa: o que sou é absorvido pelo
que pareço. Mas ainda, o que pareço, o look, ocupa pouco a pouco as camadas profundas da
pessoa” (AUBERT, 2013, p. 121).
À GUISA DE CONCLUSÃO
O movimento de desenvolvimento da sociedade, devido ao capitalismo, acelerou o
cotidiano dos indivíduos e trouxe a sensação de tempo reduzido. Com a necessidade de se
apropriar ao máximo do espaço-tempo, o consumo da internet, e logo das redes sociais, foram
aliados para tentar encurtar as distâncias entre as pessoas, economizando o tempo de
deslocamento. Entretanto nestes ambientes virtuais, os indivíduos perceberam não apenas
uma possibilidade de comunicação, mas um local de auto exposição de suas imagens.
As imagens do corpo, independente da época, estiveram ligadas a ideia do Belo e,
apesar dos padrões de beleza corporal terem sofrido modificações e influenciado a formação
das subjetividades dos indivíduos, diferenciando-se os recursos usados para alcançar tal
modelo de beleza, mesmo que efêmera. Assim, a visibilidade na sociedade contemporânea,
principalmente nas redes sociais, se tornou uma forma de produção de si, fazendo a imagem

do corpo um objeto utilizado para compor esse cultivo, almejando atender as expectativas dos
espectadores, mas sem preparar o indivíduo, em especial os adolescentes, para tolerar a
frustação de não corresponder às exigências dos modelos beleza.

TYRANIES OF VISIBILITY: IMAGES OF THE BODY OF
ADOLESCENTS ON SOCIAL NETWORKS
ABSTRACT
This article aims to analyze the sharing of body images among adolescents, reflecting on
visibility and subjectivity in contemporary society, using a research methodology with
participant observation in Social Networks. The results show that these networks, in addition
to allowing communication between people, have also become a place of bodily selfexposure. The conclusion is that visibility has become a way of producing itself that meets the
standards expected by viewers.
KEYWORDS: Body; Body Images; Visibility; Adolescents; Social Networks.

TIRANÍAS DE LA VISIBILIDAD: IMÁGENES DEL CUERPO DE
ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar el intercambio de imágenes corporales entre
adolescentes, reflexionando sobre la visibilidad y subjetividad en la sociedad contemporánea,
utilizando una metodología de investigación con observación participante en Redes Sociales.
Los resultados muestran que estas redes, además de permitir la comunicación entre las
personas, también se han convertido en un lugar de auto exposición corporal. La conclusión
es que la visibilidad se ha convertido en una forma de producirse a sí misma que cumple con
los estándares esperados por los espectadores.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; Imágenes corporales; Visibilidad; Adolescentes; Redes
sociales.
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USOS TÉCNICOS DO CORPO NA DANÇA: O QUE A SAPATILHA DE
PONTA TEM A DIZER?1
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RESUMO
Neste trabalho tecemos considerações acerca de questões percebidas quando questionamos
técnicas do corpo na dança a partir do acontecimento Marie Taglioni. Por meio de incursões
teóricas e do questionamento da técnica da sapatilha de ponta, ilustramos transformações no
cenário da dança clássica, impulsionadas por esse acontecimento. Além disso, indicamos
questões relevantes para estudos aprofundados a respeito dos usos/das técnicas do corpo
que/na dança.
PALAVRAS-CHAVE: técnica do corpo; sapatilha de ponta; acontecimento.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho tecemos considerações acerca de questões percebidas quando
questionamos técnicas do corpo na dança a partir do acontecimento Marie Taglioni. Tecemos
uma síntese analítica elaborada a partir de leituras e discussões empreendidas no interior de
uma disciplina de pós-graduação em educação física, proposta em universidade pública do
Paraná/BR, no primeiro semestre de 2021, vertendo-se a abordagens teóricas do corpo e do
lúdico a partir de referenciais sociológicos, antropológicos e filosóficos, majoritariamente.
Para este trabalho, partimos da noção de acontecimento em Michel Foucault, que,
como explica Cardoso (1995), refere-se à irrupção de uma singularidade aguda e única em
contexto específico, mas que não se encerra nele, pois desencadeia outros acontecimentos.
Nesse sentido, entendemos que a bailarina sueca Marie Taglioni (1804–1884) foi um
importante acontecimento para a história do balé clássico, impactando nas técnicas do corpo
na dança clássica. Taglioni despertou uma forma de olhar para os corpos no balé diferente da
tradicional em sua época, sobretudo quanto aos pés das bailarinas e a aspectos como
equilíbrio e leveza, como ressalta Toledo (2017). Esse olhar se deu, especialmente, a partir da
1
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performance la sylphide, na qual Taglioni impressionou por ser a primeira bailarina a utilizar
a técnica corporal precursora da sapatilha de ponta e do tutu.
Portanto, formulamos a análise deste trabalho a partir de nosso questionamento a
respeito das técnicas corporais de Taglioni em la sylphide, bem como de acontecimentos
possibilitados pelo acontecimento dessa performance. Tais questões remetem precisamente à
criação e ao aprimoramento da sapatilha de ponta e também de técnicas corporais que
entendemos terem sido impactadas pelo referido acontecimento. Ademais, elas decorrem da
seguinte questão norteadora: como o acontecimento Marie Taglione impactou as técnicas
corporais na dança?
PRIMEIRAS SAPATILHAS
Entendemos que Taglioni, a partir da performance la sylphide, inaugurou o uso e a
técnica de ponta, acontecimento vinculado ao surgimento do período do balé romântico. Sua
habilidade em desenvolver essa técnica com perfeição, delicadeza e elegância, despertou nas
bailarinas de sua época o desejo em alcançar performance similar à dela. Isso impulsionou o
desenvolvimento de trabalhos específicos que proporcionassem às bailarinas flexibilidade,
equilíbrio e força, perpassando elementos como suporte/sustentação e estética do movimento.
Mas é importante frisar que técnicas de posicionamento e deslocamento, por exemplo,
acompanhavam costumes e vestimentas da época e que limitavam os movimentos (TOLEDO,
2017).
Entretanto, o surgimento das primeiras sapatilhas de ponta tornou o uso das pontas dos
pés, e também dessas sapatilhas, a base da nova escola de dança clássica (DISCHINGER et
al., 2009). Logo, as bailarinas buscaram se apropriar dessa tecnologia para suas performances,
incorporando técnicas que as possibilitavam vivenciar e transmitir a sensação de flutuação e
leveza. Segundo Toledo (2017), muitas bailarinas passaram a utilizar a sapatilha de ponta em
ocasiões coreográficas específicas, visto que, naquele momento, seu uso dependia de papéis
pré-estabelecidos. Despontavam-se, assim, os primeiros acontecimentos da transição do balé
romântico para o de repertório.
Em meio a esses acontecimentos, incômodos causados pelo uso dessa tecnologia
começaram a ser evidenciados pelas bailarinas, culminando em outro acontecimento, em
meados do século XX. Nesse período, a bailarina Ana Pavlova, que possuía um colo de pé

arqueado e sentia muitas dores ao utilizar a sapatilha tradicional, adicionou solas de couro
como reforço a sua sapatilha, achatando e endurecendo a área dos dedos e, assim, formando
uma caixa (ou box). Esse box facilitou a utilização da sapatilha de ponta. Embora Ana fosse
chamada de “trapaceira” por suas colegas, à época, inaugurava a sapatilha de ponta atual.
Conforme Puoli (2010), o amadurecimento do balé favoreceu o aperfeiçoamento
técnico e artístico da dança clássica. Segundo Toledo (2017), tal aperfeiçoamento levou a
mudanças significativas das técnicas corporais do balé clássico, sobretudo em relação ao uso
das sapatilhas de ponta, dado que toda a anatomia do pé passou a ser (re)pensada, objetivando
performances específicas.

Essas mudanças incluem também elementos ritualísticos e

morfológicos, impactados pelos acontecimentos relacionados à emergência e ao
aprimoramento da sapatilha de ponta, como buscamos elucidar a seguir.
RITOS E MORFOLOGIA
Com base em Mauss (2003), entendemos técnicas corporais como maneiras pelas
quais tradicionalmente nos servimos de nossos corpos, gerando e buscando identificações
simbólicas em contextos socioculturais específicos. Somado à noção de acontecimento
(CARDOSO, 1995), percebemos que a sapatilha de ponta impulsionou a fabricação de uma
dimensão ritualística no balé clássico, marcada por passos, gestos e padrões de movimento
que construíram uma nova estética no espaço-tempo simbólico do corpo na/que dança.
Gonçalves e Vaz (2012), descrevem a dimensão ritualística no balé clássico como um
conjunto de ações, individuais ou coletivas, com caráter repetitivo e simbólico que perpassa a
dimensão corpórea, por meio de falas, gestos e posturas. Os autores versam a respeito do
ritual como algo que reforça os laços entre os participantes de determinado grupo, produzindo
identificação por meio de condutas comuns. Além disso, assim como nós, em nosso exercício
analítico, os autores percebem um rito importante no balé clássico: “[...] deparamo-nos,
também, no confronto com a empiria, com um importante ritual de passagem que
denominamos de ritual das sapatilhas, momento destinado à troca das sapatilhas de meiaponta pelas de ponta” (GONÇALVES e VAZ 2012, p. 88).
Outra dimensão analítica eferente sapatilha de ponta suscita olhares para aspectos
ergonômicos e para a relação entre estética e conforto dessa tecnologia. Nesse sentido,
Dischinger et al. (2009) elucidam que, apesar de aprimoradas, a estética das sapatilhas de

ponta não se alterou desde o século XX, quanto a Pavlova influenciou sua última alteração
estética significativa. Logo, como salientam Schmidt, Souza e Silva Ramos (2016), a
ergonomia da sapatilha de ponta precisa ser revista, priorizando, especialmente, o conforto. Já
Toledo (2017) salienta que as sapatilhas precisam ser construídas de forma específica,
sobretudo em sua parte interna, buscando o design adequado ao formato do pé de cada
bailarina.
Toledo (2017) discorre ainda acerca da ponteira – um material utilizado por dentro da
sapatilha para facilitar a movimentação das bailarinas sob as pontas –, defendendo que sua
confecção deve ser feita sob medida, pois acredita que essa é uma forma de melhorar o
suporte dos movimentos realizados durante a dança, priorizando o conforto. Frente a suas
considerações, pontuamos, em complemento, a dimensão econômica e o caráter excludente
que perpassam essas relações, dado que a confecção de peças personalizadas agrega valor ao
trabalho empreendido no instrumento, elevando preço e dificultando o acesso por bailarinas
com menor capital financeiro disponível para esse investimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho tecemos considerações acerca de questões percebidas quando
questionamos técnicas do corpo na dança a partir do acontecimento Marie Taglioni. As
considerações feitas buscam ilustrar transformações da dança clássica impulsionadas por esse
acontecimento. Além disso, tangenciam questões preliminares para estudos aprofundados a
respeito dos usos/das técnicas do corpo que/na dança, tais como os rituais de transição das
sapatilhas e a morfologia das sapatilhas de ponta.
Salientamos que este trabalho foi desenvolvido como um “estudo piloto” para análises
que eventualmente questionem a essência da técnica corporal/dos usos dos corpos em
determinadas práticas corporais. Nesse sentido, vertendo à temática de afirmação das ciências
proposta para o CONBRACE/CONICE 2021, ressaltamos que a apreensão de limites e
complementariedades das teorias que embasam este exercício pode constituir limitação deste
trabalho, dada a especificidade dos, e as incursões iniciais pelos, diferentes campos de saber
que nos informam.
Contudo, percebemos a importância de espaços que oportunizem a criação de
exercícios com esse caráter serem ofertados nos espaços de construção/produção de

conhecimento em educação física, como é o caso da disciplina de pós-graduação referida
inicialmente, da qual emerge este trabalho. Frisamos esse aspecto notadamente por entender
que a margem limítrofe dada a questões de caráter filosófico e sociocultural na formação
inicial e continuada em educação física potencializa fragilidades/limitações como essa
indicada.
Nesse sentido, reconhecemos e valorizamos o espaço proporcionado pela disciplina
referida, nos permitindo avançar no enfrentamento dessas fragilidades ao aproximar análises
filosóficas e sociais acerca dos usos dos corpos de saberes e práticas em educação física. Por
fim, esperamos que este trabalho, ao ser publicizado nesse espaço de construção e
refinamento de conhecimentos, estimule professores e pesquisadores a questionarem, crítica e
filosoficamente, os usos dos corpos nas/pelas práticas corporais da educação física.

TECHNICAL USES OF THE BODY IN THE DANCE: WHAT DO THE
POINT SHOES HAVE TO SAY?
ABSTRACT
In this work, we make considerations about perceived issues when we question body
techniques in dance based on the Marie Taglioni event. Through theoretical incursions and
questioning the technique of pointe shoes, we illustrate transformations in the classical dance
scene, driven by this event. In addition, we indicate relevant issues for in-depth studies
regarding the uses/techniques of the body that/in dance.
KEYWORDS: body technique; pointe shoe; event.

USOS TÉCNICOS DEL CUERPO EN LA DANZA: ¿QUÉ TIENE QUE
DECIR LA ZAPATILLA DE PUNTA?
RESUMEN
En este trabajo, hacemos consideraciones sobre los problemas percibidos cuando
cuestionamos las técnicas corporales en la danza a partir del evento Marie Taglioni. A través
de incursiones teóricas y cuestionando la técnica de las zapatillas de punta, ilustramos las
transformaciones en la escena de la danza clásica, impulsadas por este evento. Además,
indicamos temas relevantes para estudios en profundidad sobre los usos/técnicas del cuerpo
que/en la danza.
PALABRAS CLAVES: técnica corporal; zapatilla de punta; evento.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento; Esporte; Formação Humana.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta pesquisa em desenvolvimento sobre a Produção do
Conhecimento sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil (2003 a 2018)
considerando os avanços e retrocessos, a partir da sua implementação, visando, ou não, à
formação integral do ser humano.
Busca-se na produção do conhecimento sobre as políticas públicas de esporte e lazer
as explicações acerca das diferentes proposições teóricas sobre o esporte, concepções de
educação, formação humana e perspectiva histórica que fundamentam essas políticas. Tais
resultados permitem compreender as contradições, limites e compromissos dessas políticas
perante a necessidade de transformação das atuais condições do ensino do Esporte na escola.
Nossa hipótese é que a escola continua sendo o local preferido de implementação das
políticas que, apesar do seu improviso, precarização e descontinuidades, oferece as condições
para confrontar os conflitos e desenvolver a potencialidade histórica do desenvolvimento do
conhecimento, da formação humana e dum projeto histórico transformador.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental e de uma análise
epistemológica da produção que confronta concepções, perspectivas, interpretações e
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resultados de pesquisas (2003 e 2018), considerando seus desdobramentos para a prática de
ensino do esporte na escola.
Para a análise utiliza-se uma matriz paradigmática proposta por Bengoechea (1978)
na análise dos enfoques da teoria sociológica: estrutural funcionalista e marxista
(ALBUQUERQUE, 2007). Essa matriz vem sendo utilizado para análise de tendências
epistemológicas da produção científica. Essa matriz se apoia no materialismo históricodialético, entendido como uma “[...] possibilidade teórica (instrumento lógico) de
interpretação da realidade” (PIRES, 1997, p. 85). Tal perspectiva “[...] pode descobrir sua
mais simples manifestação para que, ao nos debruçarmos sobre ela, elaborando abstrações,
possamos compreender plenamente o fenômeno observado” (PIRES, 1997, p. 88).
Para efeito deste estudo a análise tem 4 momentos:
1º. Levantamento das produções científicas sobre Políticas Públicas de Esporte e
Lazer no Brasil utilizando como fontes a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações
(BDTD), para isso escolhemos as seguintes expressões “Políticas Públicas + Esporte + Lazer
+ Esporte e Lazer” e “Políticas Públicas and Esporte and Esporte e Lazer” realizando através
de busca avançada refinando as expressões por assunto, considerando o período de 2003 a
2018.
2º. Construção de uma planilha no Excel contendo: a caracterização do trabalho e
concepções de educação física, esporte, formação humana, conhecimento e projeto histórico,
localizadas nos documentos.
3º. Leituras dos trabalhos selecionados na revisão bibliográfica ampliada e registro
das categorias na planilha Excel, considerando a temática da Política Nacional de Esporte e
Lazer, buscando compreender o percurso histórico dessa produção e seu reflexo na atual
organização esportiva nas escolas.
4º. Análise epistemológica considerando as categorias a) formação humana; b)
concepção de esporte; e c) proposição educativa; d) produção do conhecimento; e e) projeto
histórico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que este balanço epistemológico da produção do conhecimento científico
no campo da Política Pública de Esporte e lazer no Brasil, revele os conflitos e as

contradições, assim como seus limites e as possibilidades de mudanças dessas políticas,
visando o ensino do esporte como elemento da cultura corporal e do desenvolvimento da
pessoa humana.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE. J. de O. A produção de pesquisas em Educação Física, esporte e lazer
com a temática escola no nordeste brasileiro [1982-2004]: mediações e possibilidades da
educação para além do capital. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de
Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
BENGOECHEA, S; CORTES, F. Investigacion Empirica y Razionamiento Dialético: a
Proposito de uma Práctica de Investigación. Revista Mexicana de Ciências e Politicas y
Sociales, n. 93-94, México, 1978.
PIRES, M. F. C. Education and the historical and dialectical materialism; Interface
Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997.

APONTAMENTOS ACERCA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS
PROFESSORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ1
Cássia Hack,
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Demilto Yamaguchi da Pureza,
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Iolene de Oliveira Rodrigues,
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Ariane Machado Sales,
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: produção científica; Educação Física.
Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa EPISTEF Norte Amapá na
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) que desde 2018 investiga a produção do
conhecimento em Educação Física de Professores que formam Professores de Educação
Física (EPISTEF Norte Amapá, 2018) e objetiva identificar as temáticas da produção do
conhecimento dos professores do Curso de Educação Física (CEF) da UNIFAP.
Para o campo da análise da produção científica consultamos os currículos Lattes dos
treze professores que compõe o quadro docente do CEF. Destacamos os seguintes itens:
artigos, capítulos de livros, livros, trabalhos apresentados em eventos e trabalhos publicados
em anais de eventos
A caracterização dos professores são três mulheres e dez homens, com formação
inicial em pedagogia (01) e em Educação Física (12). Há uma elevada variação entre os
tempos de formação (graduação: 1982, 1988, 1994, 1999, 2001 (2), 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2009 e 2012; mestrado em Educação Física (5), Ciência da Motricidade Humana (3),
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Educação (2), Exercício e Saúde (1), Engenharia Biomédica (1), Ciências da Saúde (1): 2001
(2), 2004 (2), 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 (2), 2012, 2014 e 2019; doutorado em Ciências
(3), Educação Física (2), Educação (1), Engenharia Biomédica (1), Engenharia de produção
(1), Lazer (1): 2007, 2011, 2014, 2017 (4), 2019 e 2020), titulação (quatro (04) mestres e
nove (09) doutores) e a carreira acadêmica entre os docentes (participam de programas de
pós-graduação stricto sensu - acadêmico: Ciências da Saúde (3) e Educação (2); profissional:
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (1)).
O registro nos currículos Lattes dos atuais professores do CEF aponta para a
publicação de 708 itens distribuídos em 171 artigos, 60 capítulos de livros, 8 livros, 208
trabalhos apresentados em eventos e 261 trabalhos publicados em anais de eventos.
Se considerarmos o período igual e anterior ao ano de 2016 teremos um total de 492
itens distribuídos em 95 artigos, 24 capítulos de livros, 4 livros, 157 apresentações de
trabalhos em eventos, 212 trabalhos publicados em anais de eventos. Levando-se em
consideração os últimos cinco (05) anos, posterior ao ano de 2017, totalizam 216 itens
distribuídos em 76 artigos, 36 capítulos de livros, 4 livros, 51 apresentações de trabalhos em
eventos, 49 trabalhos publicados em anais de eventos.
Observa-se que i) nem todos os trabalhos apresentados estão publicados em anais dos
eventos; ii) nem todos os trabalhos publicados em anais de eventos estão registrados como
apresentados nos eventos; iii) três docentes não registraram no currículo Lattes nenhum
trabalho nos últimos 5 anos. Diante destas ponderações, analisamos as temáticas da produção
entre os artigos e capítulos de livros (231 itens de análise), a partir, dos treze Grupos de
Trabalho Temático (GTT) do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).
Constatamos que mais da metade da produção do conhecimento está centrada na
temática da Atividade Física e Saúde com 195 trabalhos (58,91%), seguida do Treinamento
Esportivo com 34 itens (10,27%), Formação Profissional e Mundo do Trabalho com 30
(9,06%), Lazer e Sociedade com 20 (6,04%), Escola com 12 (3,63%), Políticas Públicas com
11 (3,33%), Comunicação e Mídia com 8 (2,42%), empatados Corpo e Cultura,
Epistemologia e Gênero com 5 trabalhos cada temática (1,51%), outras áreas com 4 itens
(1,21%) e Movimentos Sociais com 2 (0,60%).
A produção expressiva destas temáticas se vincula fortemente com a área de formação
stricto sensu dos professores conjugadas com suas áreas de atuação acadêmica atualmente.

CONSIDERAÇÕES
A partir do perfil dos professores, que em sua maioria são homens, graduados em
Educação Física, doutores, foi identificado uma maior produção de trabalhos publicados em
anais de eventos, seguido de artigos científicos, com expressiva produção, a partir, de 2017 e
na temática em atividade física e saúde. Portanto, a qualificação docente em pós-graduação
stricto sensu e a participação de professores em programas de mestrado tem fortalecido a
produção do conhecimento, porém tem tido uma tendência na área da saúde devido ao
envolvimento maior no Programa de Ciências da Saúde.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica; complexidade; professor(a)-pesquisador(a).
INTRODUÇÃO
A prática pedagógica em educação física (EF) é um aspecto complexo e esse campo
pode estar associado com disputas invisibilizadas de saberes. Dessa forma, esta revisão de
literatura procura identificar esses saberes que envolvem a prática pedagógica na EF escolar,
analisando os conflitos, divergências ou convergências existentes. Este estudo faz parte de um
projeto mais amplo de pesquisa referente ao trabalho realizado ao longo de 2020-2021 pelo
grupo de pesquisa em educação física escolar e processos formativos colaborativos Professora
Adriana Inês de Paula (AIP). O grupo AIP existe desde 2017 com vínculo institucional à
Universidade

Federal

do

Ceará,

composto

com

professores(as)-pesquisadores(as)

heterogêneos e com diversidade de experiências, níveis de carreira docente e faixa etária.
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Compreendemos que as disputas enfrentadas pela EF escolar não são “apenas” a nível
epistemológico, mas em uma busca de construções convergentes de saberes inerentes ao fazer
pedagógico. Por um lado, a racionalidade técnica (CHEVALLARD, 1991) e, por outro lado, a
tradição pedagógica (CHERVEL, 1990) traçam embates e, historicamente, disputam o
ambiente escolar reproduzindo práticas pautadas no silenciamento e controle dos corpos. O
trabalho tem pressupostos norteadores à luz das reflexões levantadas por Sanches Neto e
Souza Neto (2014) sobres as disputas e os saberes que envolvem a EF brasileira quanto ao seu
processo histórico, as influências aos saberes, práticas pedagógicas e os interesses de controle
que afetam a área.
CONTEXTO
Nesse caminho, a EF tem sido influenciada por diversas perspectivas educacionais e
políticas públicas resultantes do contexto político de cada época, que direcionam as práticas
pedagógicas ao higienismo, eugenia, tecnicismo, esportivização, profilaxia e, também, ao
populismo (SANCHES NETO; SOUZA NETO, 2014), assim como ao neoliberalismo. O
grupo AIP escolhe, democraticamente, a cada início de ano, as perspectivas colaborativas que
envolvem uma determinada temática.
Em 2020, em decorrência da leitura crítica e do compartilhamento de significações
sobre a revisão realizada por Maldonado et al. (2018) e pelos indicadores das revisões
previamente realizadas por Betti, Ferraz e Dantas (2011) e por Bracht et al. (2011; 2012), foi
estabelecida uma divisão em quatro subgrupos para realizar uma revisão sistemática retroativa
aos anos referentes ao trabalho estudado. Essa divisão ocorreu por interesse/afinidade dos(as)
pesquisadores(as) com as temáticas propostas. Assim, cada subgrupo organizou-se de forma
autônoma e ficou responsável por revisar três periódicos nos anos de 2017 a 2020, sendo que
o processo de revisão foi sistematizado em três fases.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os saberes que contemplam esses achados são diversos. Entretanto, enfaticamente, os
esportes se sobressaem dos demais. É importante ressaltar que, ao procurarmos os termos nos
textos, surgiam expressões que carregavam a palavra – prática – na íntegra; porém, não
tinham a mesma intencionalidade, como exemplos são as “práticas corporais de aventura” e

“prática avaliativa”. Salientamos a importância de estudar a prática de professores(as) para
fomentar o seu próprio fazer reflexivo. Notamos, também, que embora a presença do termo
seja notada em alguns artigos, ainda se faz necessário ampliar a discussão e aprofundar a
pesquisa dessa temática para que possamos produzir reflexões, críticas e autocríticas
pertinentes ao trato pedagógico da EF.
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INTRODUÇÃO
É notável que os diferentes palcos das competições esportivas transformaram-se em
um fenômeno sociocultural que engloba diversas práticas humanas (BAHIA, et al 2020)
sendo um reflexo dos princípios morais da sociedade, um fator cultural construído no decorrer
da história que desperta valores educativos e sociais. Reconhecendo tal fato, averiguamos o
que os estudos brasileiros discursam sobre os aspectos sócio-histórico-culturais da
competição.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo estado da arte. Selecionamos 13 revistas
nacionais da área de Educação Física e Esportes, com conceito Qualis CAPES de A1 à B4,
(baseado na proposta 2019 - 2020 de qualificação do Qualis Periódicos). Acessamos cada
uma das revistas e buscamos artigos publicados em português e inglês no período de 2010 a
2020 seguindo os descritores: “competição”, “torneio”, “competitividade”, “campeonato”,
“competition” e “championship”. Foram considerados, apenas, os artigos que apresentavam
abordagens, conceito ou direcionamentos sobre o tema. Ralizou-se a leitura na integra dos
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trabalhos e a organização de dois eixos temáticos, “aspectos socioantropológicos da
competição” e “aspectos da instrumentalização da competição”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Localizamos 636 estudos, 468 foram excluídos por não alcançarem os critérios de
inclusão, resultando em 168 estudos. Destes, 58 estudos foram considerados para a presente
pesquisa, divido em dois grupos, “aspectos socioantropológicos da competição” e “aspectos
da instrumentalização da competição”.
35 estudos correspondem aos aspectos socioantropológicos da competição,
identificamos nesses estudos fatores históricos como a consolidação de algumas competições
e principalmente a forte influência da competição em confrontos bélicos, políticos e
econômicos da sociedade (SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013). As pesquisas reconhecem a
relação de disputa, sucesso e desempenho como algo essencial na construção do ser humano
que está em busca constante pelo areté (PEDROSA; FONSECA, 2014).
Ainda, 23 estudos que exploram os aspectos da Instrumentalização da competição. As
redes de televisão são as que mais investem neste tema, desde a transmissão de eventos até a
divulgação de comerciais (CESTARI; JUNIOR, 2017). Mas o produto que mídia mais vende
é a imagem do atleta, dando a ele o papel do herói que tudo supera, influenciando também na
personalidade, na moda, nos produtos

e alimentos consumidos pela sociedade

(CAVALCANTI; CAPRARO, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A competição não é um fenômeno exclusivo para o esporte de alto rendimento, os
grandes palcos esportivos são o produto final da competição, ela é um fenômeno que começa
em práticas comuns da sociedade pois faz parte da essência humana auxiliando na construção
do ser social. Assim é possível observar aspectos da competição em todos os âmbitos da
sociedade, permitindo a participação de todos os públicos. Por fim, contatou-se que a
competição tem uma forte relação com a mídia sendo uma importante integrante do mercado
livre capitalista.
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INTRODUÇÃO
No futebol, prodígios impressionam pela maneira hábil com que se servem de seus
corpos no trato com a bola (DAMO, 2007), sendo vulgarmente reconhecidos como talentos.
Contudo, a explicação sobre a sua existência em determinadas pessoas e não em outras
perpassa pelo biológico ou sociocultural.
Esta é uma pesquisa iniciada em 2018, com quatro empresários de futebol, visando a
partir do corpo enquanto detentor de talento a superação das perspectivas do binarismo
biologia versus cultura. Para tal, o uso da etnografia foi adotado como ferramenta teóricometodológica.
A CONCEPÇÃO NATIVA DE CORPO TALENTO
Este estudo foi estruturado em dois tempos. Um quando estivemos mais próximos dos
empresários de futebol e o outro quando acompanhamos as rotinas dos familiares e dos
treinadores. Nos dois, colocamos em prática as participações-observantes, as observaçõesparticipantes e as entrevistas, aprendendo sobre as noções nativas de talento corporal. Assim,
entendemos que as concepções para os empresários voltavam-se mais para configuração
herdada, da predisposição genética, do inato e não do adquirido. Quando mais próximos dos
familiares e das comissões técnicas, evidenciamos que as noções eram quase as mesmas dos
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empresários, com o destaque que os treinadores imputavam muito ao talento às suas
intervenções nos corpos.
Apressadamente, poderíamos interpretar que a maioria dos interlocutores, de ambos os
grupos, imprimiam mais suas percepções sobre o tema, a partir de estruturas corporais, como
altura, envergadura, tamanho plantar e palmar, capacidades fisiológicas e de habilidade no
controle e no manejo da bola, não levando em consideração que essas estruturas e os seus
efeitos poderiam ser compostas de intervenções humanas, treinamentos físicos, alimentação,
suplementação, medicamentos, entre tantas outras e que a predisposição inata, algo que
pertenceria ao sujeito, poderia ser aperfeiçoada (DAMO, 2007).
Por outro lado, as nossas experiências acadêmicas, enquanto pesquisadores da área
socioculturais em Educação Física (GESEF), dificultavam o exercício de alteridade para com
esses grupos. Para nós, o talento seria fruto da construção corporal, no refinamento do
repertório motor, do empenho, da determinação e do aprendizado nos treinamentos. Ou seja,
concebíamos, diferentemente do que Tim Ingold (1994), o talento como algo emancipado da
natureza, com biologia e cultura em oposição.
NATUREZA X CULTURA
Ao corpo do jogador, conforme Damo (2007), são predispostos dispositivos para o
espetáculo fruto do treinamento objetivando o reconhecimento do público. A superação das
noções biologicistas de um lado e socioculturais de outro acabou se tornando a nossa
perspectiva de investigação quando detectamos a existência de choque dessas visões. Superar
a partir do que é fruto de treinamento (adquirido) e genética (inato) foi o que passou a
conduzir os nossos estudos. Superar o que nós pesquisadores pensávamos e conjecturamos
sobre os pensamentos dos interlocutores no assunto nos motivou a seguir em frente. A nossa
intenção excedeu o querer articular as concepções de talento, mas apresentar como a noção
auxilia na superação da dicotomia natureza x cultura.
Quando olhávamos para os campos dentro dos centros de treinamentos, víamos corpos
sendo lapidados por horas a fio. Observávamos novas habilidades sendo introjetadas e
técnicas corporais sendo refinadas da maneira que Tim Ingold (2000) se referiu enquanto
noção de skill, como arena de arranjos em que envolvem o jogador, a bola, o adversário e o
gramado. A habilidade constituída não poderia ser explicada somente pelo talento, como algo

inato, mas como oriundo de combinações entre cultura e biologia, em que a natureza humana
estaria apta a receber o aprimoramento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da pesquisa, ao analisar as percepções dos agentes envolvidos com o futebol,
parece evidente que o talento é algo inato, que nasce com o indivíduo. No entanto, com um
olhar mais apurado, o que se vislumbra são inúmeras intervenções humanas com o intuito de
refinar as habilidades, com treinamentos específicos e diversas técnicas, e aprimorar o corpo,
melhorando seu desenvolvimento, com suplementações e tratamentos. Dessa forma, é
possível considerar que o talento corporal é uma combinação entre cultura e natureza.
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INTRODUÇÃO
A memória ou reminiscência, nos remete sempre ao passado, a lembrança e ao
esquecimento. Para compreendermos o fenômeno mnemônico, nos debruçamos sobre um dos
pensadores mais expressivos do Século XX, o filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005)
devido a atenção que este autor dá ao corpo em seus estudos sobre a memória. Para esta
compreensão enveredaremos na obra “A memória, a história, o esquecimento” (2007), em que
o autor traz à tona a base filosófica que suscita suas principais interpretações por meio da
atitude fenomenológica sobre a “coisa lembrada” e enseja diversas reflexões sobre a memória
corporal; na qual a memória é sempre do passado, sendo trazida à baila por intermédio do
exercício da rememoração (reminiscência do passado) que foi experenciada através do corpo.
Assim, levantamos a seguinte questão norteadora: Quais as compreensões de corpo e
memória que são apresentadas na obra de Paul Ricoeur? A partir desta inquietação,
objetivamos refletir acerca das relações entre corpo e o fenômeno mnemônico a partir do
autor em questão.
Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, com a leitura, fichamento e
análise da obra supracitada, tomando a descrição de Ricoeur sobre as ideias tecidas entre
corpo e memória.
CORPO COMO ESPAÇO DA MEMÓRIA
Paul Ricoeur em sua obra “A memória, história e o esquecimento” aborda que a
memória foi inscrita num corpo. O filósofo nos incita a pensar sobre o corpo que é afetado por
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outros corpos e que o fará lembrar dos outros. Porque o corpo do outro que se afeta de alguma
forma, suscita a memória, a imaginação, a lembrança e o esquecimento. É a partir dessa
memória corporal que garantimos que algo ocorreu antes de formamos a lembrança. Assim, o
corpo para o autor é o lugar onde são vividas e posteriormente projetadas as memórias, e
Seja qual for o destino ulterior da memória das datas e dos lugares no plano
do conhecimento histórico, é o elo entre memória corporal e memória dos
lugares que legitima, a título primordial, a dessimplicação do espaço e do
tempo de sua forma objetivada. O corpo constitui, desse ponto de vista, o
lugar primordial, o aqui em relação ao qual todos os outros lugares são lá
(RICOEUR, 2007, p. 59).

Sob o olhar ricoeuriano, a memória representa o passado dimensionalmente, para o
qual o sujeito nele se projeta sempre a partir de seu corpo. A memória, então, sucede dessa
experenciação do passado representado como imagem. Para explicar este pensamento,
Ricoeur recorre a historiadora francesa Frances Yates, para dizer que essa representação do
passado em imagens requer a formação das similitudes corporais e está presente no esforço
para o apoderamento do mundo inteligível (ofertado no conhecimento com base na razão)
para o mundo sensível (baseado nas sensações).
Ricoeur menciona que as alternâncias e descontinuidades apresentadas na
transitoriedade destes dois mundos pontuam a mutação da espacialidade corporal e ambiental
inerentes a evocação das lembranças. E que nessas lembranças o espaço corporal é de
imediato vinculado ao espaço ambiental. Este último, nos levaria, assim, a noção de lugar que
encontra apoio nas experiências vividas no corpo próprio como, por exemplo, também afirma
Merleau-Ponty na obra “Fenomenologia da percepção” (1996). Ricoeur propõe, desta
maneira, o desdobrar da interface do sujeito com a sua identidade coletiva, para levantar a
convergência entre “o eu, os outros e o mundo”, dado que se afetam continuamente através do
corpo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que as principais ideias do autor ressaltam a ideia de memória enunciada
sobre as dimensões corporais, e que estas enunciam a reminiscência do passado, visto que foi
ancorada na extensão do corpo próprio e na atitude ambiental.

A lembrança, segundo Ricoeur, só pode ser projetada porque foi vivida e experenciada
por meio do corpo. Tal entendimento pode nos proporcionar novas visões voltadas para
fomentar a atividade epistemológica como interrogação constante dos saberes constituídos
sobre a corporeidade a partir dos estudos do fenômeno mnemônico.
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INTRODUÇÃO
O atual projeto está inserido no âmbito de uma investigação que objetiva pensar os
movimentos de crítica e renovação da Educação Física (EF) em alguns países SulAmericanos. Nesse projeto em específico, vamos focar nosso olhar ao Uruguai. A escolha
desse país se deve ao fato de que, como aponta Rodríguez Giménez (2013), o cenário
epistemológico, ou da problematização epistemológica no campo da Educação Física é
recente, o que gera uma baixa produção científica na área (se comparada com a brasileira) e
uma reflexão sobre si em crescente desenvolvimento (reflexo disso é o aumento da pósgraduação nos últimos dez anos).
Analisando a construção do campo da EF no Uruguai, é possível notar uma constante
e significativa mudança no processo de formação da área, desde seu nascimento até o
contemporâneo. Em sua construção do processo educativo, a formação superior em EF não se
inicia na universidade; ela começa seu processo em 1939, como um curso técnico de
formação de professores, fora da universidade, esse curso tem a duração de poucos dias, e
garantia o título de “maestro de plazas de deportes” para seus participantes. A parceria com a
instituição universitária aconteceu apenas em 2006.
Além disso, Dogliotti em sua análise, também afirma que devido ao período de
ditadura que se instaurou no país (1973-1985), possíveis práticas de uma EF crítica foram
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adiadas, e que “Habrá que esperar a la reapertura democrática (...) y fundamentalmente, a la
década de 1990, para que los discursos críticos se comiencen a instalar lentamente” (2018, p.
343).
OBJETIVO GERAL
Identificar e analisar o movimento de crítica e renovação da Educação Física no
Uruguai nos últimos 30 anos, e traçar um panorama comparativo com a realidade brasileira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Compreender quais as principais mudanças (curriculares, epistemológicas, políticas)
que ocorreram no campo de conhecimento da EF no Uruguai;

•

Analisar os “Plan de estudios”, importante documento que refletiu as mudanças que o
campo da EF vivenciou nos últimos anos no Uruguai;

•

Identificar e analisar como as principais referências teóricas têm pensado e escrito
sobre a EF Uruguaia, e como suas produções tem contribuído para a renovação do
campo.

METODOLOGIA
Este projeto está propondo uma pesquisa conceitual de abordagem e natureza
qualitativa e de caráter exploratório bibliográfico e documental, inspirada em análise de
estudos comparados.
A natureza qualitativa está pautada em realizar descrições e interpretações da
realidade social de forma potencialmente crítica, e implica conhecer realidades que não
podem ser quantificáveis.
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida, segundo Gil (2008, p.50), a partir de material
já elaborado, como livros e artigos científicos. Sua principal caraterística é “[...] permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente”. Nesse sentido este trabalho utilizará como fonte bibliográfica:
artigos, livros, teses e dissertações que problematizam em seu escopo uma pedagogia crítica
em EF no Uruguai.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos com esse trabalho, ampliar os conhecimentos a respeito da temática nesses
dois países (Uruguai e Brasil), e contribuir com o processo de busca de um discurso sóciocrítico da Educação Física na América Latina.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA EM SEU CAMPO DE ESTUDOS SÓCIO-FILOSÓFICOS
Os discursos sobre o corpo em suas interfaces com a Educação Física suscitam
discussões contemporâneas e tem sido palco de inúmeras reflexões éticas, epistemológica,
estéticas e ontológicas. Perante as perspectivas dos estudos sobre o corpo, é pertinente traçar
reflexões, problematizando-o em diferentes esferas, para que através desse movimento de
idéias possamos compreendê-lo também a partir de diferentes fenômenos. E é destacando um
desses espaços que trazemos o campo de estudos sócio-filosóficos para pensar a produção do
conhecimento em Educação Física no Brasil.
A pesquisa tem como intuito identificar as configurações epistemológicas da linha de
Estudos Sócio-Filosóficos sobre o Corpo e o Movimento Humano, do Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(PPGEF/UFRN), que se destaca como única linha “sócio-filosófica” cadastrada nos
programas de pós-graduação no Brasil2.
Nosso corpus, então, parte do levantamento de todas as dissertações defendidas no
PPGEF encontradas no site oficial do Programa, compreendido no período do ano 2010 a
2020. Logo após, fizemos uma triagem das dissertações exclusivas à linha sócio-filosófica
que foram defendidas nesse período. Realizado esse levantamento, realizamos a busca pelas
O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES, através do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD/CAPES).
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dissertações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRN, criando um espaço
digital para armazenamento e leitura dessas dissertações.
A pesquisa tem como objetivo principal “compreender a relevância dos estudos sóciofilosóficos em Educação Física no Brasil”. Dessa forma, delineamos alguns objetivos
específicos: (1) Mapear as linhas de pesquisa dos PPG’s em Educação Física no Brasil; (2)
Realizar o levantamento e análise dos trabalhos de dissertações defendidas na linha de
Estudos Sócio-Filosóficos do PPGEF da UFRN; (3) Destacar os estudos a partir de seus
interlocutores, metodologias e problemáticas de pesquisa e, (4) Identificar as configurações
epistemológicas da linha socio-filosófica.
Operamos com a redução fenomenológica para análise do corpus dessa pesquisa,
fazendo a leitura, mapeamento e análises do material levantado. Nesse momento, permitimos a
abertura de horizonte de sentidos a partir do movimento da redução fenomenológica (NÓBREGA,
2010; MOREIRA, 1992), que como nos mostra Merleau-Ponty (2011), é compreendida como
uma admiração sobre o mundo, tal como ele se mostra, tal como ele é antes de qualquer retorno
sobre nós mesmos. Esse “novo” olhar ressignificado amplia o pensamento na busca das essências,
onde estas se mostram abertas e inacabadas ao conhecimento na busca do irrefletido (MERLEAUPONTY, 2011).

Para tanto, como técnica de pesquisa para apoiar o processo de redução
fenomenológica utilizamos a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), considerandose a configuração do corpus de análise, a categorização temática e a interpretação referencial.
Acreditamos que esse movimento das ideias seja favorável para visualizarmos o solo
intelectual da produção do conhecimento dos trabalhos produzidos na linha de pesquisa e sua
importância para o campo da Educação Física no Brasil.
CONSIDERAÇÕES...
Os direcionamentos de nossas reflexões fundam suas bases nos aspectos epistemológicos
da linha sócio-filosófica que se inscreve nas pesquisas em Educação Física, considerando que o
PPGEF em seu corpo docente e discente interroga e alargam os conhecimentos da/na área, a partir
dos estudos que trazem a reflexão sobre as noções de corpo, corporeidade, experiência,
historicidade, percepção, expressão, estética, ética, entre outras.

Essa pesquisa encontra-se em andamento e busca apresentar importante relevância aos
estudos sócio-filosóficos no campo científico como produção intelectual da Educação Física no
Brasil.
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INTRODUÇÃO
Com o objetivo de pautar as fronteiras disciplinares da educação física em diálogo
com a obra Contra o Método, de Paul Feyerabend. Recorremos à algumas das principais
ideias do autor/obra a partir do problema: as fronteiras disciplinares da Educação Física
podem ser transgredidas a partir de posturas indisciplinares? Quanto à empiria, optou-se por
diferentes fontes teóricas, que são agrupadas para dar sentido (FOUCAULT, 2008).
PENSANDO OS CAMINHOS COM FEYERABEND E CHASSOT
Paul Feyerabend (2007) nos leva a pensar sobre como não existem verdades absolutas,
nem uma razão única, porém, a vida em si, os mistérios e as relações. Para além das
observações, métodos, argumentos e convenções, propõe o anarquismo como teoria, pois “é
mais humanitário e mais suscetível de estimular o progresso do que suas alternativas
representadas por ordem e lei” (p. 17). Portanto, o anarquismo epistemológico não é sobre ser
o caminho da razão, porém, da heterodoxia do saber.
Para Feyerabend (2007) em “Contra o método” o sucesso científico não pode ser
explicado de maneira simples, pois, ela não tem uma estrutura comum. Não existe um único
padrão de pesquisa, inversamente existem múltiplas teorias que tentam dar conta da realidade.
O autor está interessado em superar o status quo e o entusiasmo intransigente da ciência. Para
ele a ciência as vezes se inicia em aspectos que estão fora da ordem dos problemas e existem
descontinuidades. Assim, não é o ápice da racionalização.
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Chassot (2016, p. 127) trata da busca por superação “de posturas marcadas pela
disciplinarização, procurando transgredir as fronteiras rígidas das disciplinas [...] alcançar
posturas indisciplinares [...] uma transição do disciplinar (cartesiano) ao indisciplinar
(feyerabendiano).” Chassot (2003) vem buscando pensar a ciência de forma menos positivista
e ortodoxa. O que para Regner (1996) é a busca do “desvelamento da ciência, expondo-a em
seus mecanismos irracionais, à luz das regras do racionalismo” (p. 76). Para ela a formação
científica deveria possibilitar o estudo de cosmovisões.
Por sua vez, pensando questões que configuram a Educação Física como um campo do
saber, Fensterseifer (2020, p. 10) entende a ciência como possibilidade que apresenta
“vantagens e desvantagens” na busca de repensar as fronteiras do campo. Silva (2012, p. 590)
indica a luta “contra os mitos da ciência”. Nesse ínterim, segundo Rezer (2013) Feyerabend
propõe a pluralidade de caminhos metodológicos para novos avanços científicos. Contudo, de
acordo com Chassot (2016) é “preciso defender a ciência (que produz conhecimento irregular,
não apriorístico, não superior em relação a outros conhecimentos)”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Caminhamos com Fensterseifer (2020) e o “Dilema de Mafalda: Para onde vamos?”
(p. 14). Potencialmente podemos (re)pensar Educação Física. Reivindica-se “a indisciplina”
como um caminho metodológico. Por fim, supõe-se que “o saber primevo que ensina que
devagar se vai ao longe” (CHASSOT, 2016, p. 132).
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RESUMO
A presente pesquisa busca compreender como se produziu na educação física Argentina, nos
últimos 40 anos, diferentes tentativas de renovar a área e a tradição que até então era
instituída na disciplina, a partir de análises aos trabalhos de dois autores argentinos que
tomaram parte neste processo de renovação. De abordagem e natureza qualitativa,
realizaremos uma pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas. Buscaremos
identificar como ocorreu uma renovação no estatuto (epistemológico, político, pedagógico e
curricular) da educação física na argentina; analisar as produções científicas de dois
professores e autores importantes no campo argentino (Ricardo Luis Crisorio e Jorge
Gómez) e identificar como os autores têm pensado o desenvolvimento da educação física na
argentina (as motivações, referências teóricas, as perspectivas metodológicas e a concepção
de corpo).
PALAVRAS-CHAVE: Crítica; Renovação; Argentina.
INTRODUÇÃO
A Educação Física na argentina experimentou nos, finais da década de 80, diferentes
processos de renovação em seu estatuto teórico e epistemológico. Essas mudanças
contribuíram com a proposição de diferentes orientações e diretrizes em nível de estado para
elaborações de projetos curriculares ao atendimento da formação de professores em Educação
Física (ROZENGARTD, 2012). Nesse processo, diferentes grupos constituíram tais
produções e apresentaram tensões acerca dos significados da Educação Física (GALAK,
2013).
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OBJETIVO GERAL
Compreender como se produziu na Educação Física Argentina, nos últimos 40 anos,
diferentes tentativas de renovar a área e a tradição que até então era instituída na disciplina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✔

Identificar como ocorreu uma renovação no estatuto (epistemológico, político,

pedagógico e curricular) da Educação Física na Argentina.
✔

Analisar as produções científicas de dois professores e autores importantes no

campo Argentino: Ricardo Luis Crisorio e Jorge Gómez.
✔

Identificar como os autores têm pensado o desenvolvimento da Educação

Física na Argentina (as motivações, referências teóricas, as perspectivas metodológicas e a
concepção de corpo).

METODOLOGIA
A presente pesquisa, quanto à abordagem e natureza, é classificada como qualitativa.
Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos,
realizaremos uma pesquisa de campo. Para o levantamento bibliográfico, analisaremos
diferentes fontes (livros e revistas científicas). O nosso critério de inclusão a respeito dessas
produções será: análise dos títulos e dos resumos que estejam vinculados a uma concepção de
Educação Física associada às ciências humanas, sociais e a pedagogia. Consideraremos o
período de (nos últimos 40 anos), pois a partir de 1980 diferentes processos de indagação da
ordem vigente aconteceram no território Argentino (BRACHT; CRISORIO, 2003).
A entrevista semiestruturada será realizada com dois professores. Nosso critério de
seleção se deu pelo fato deles construírem suas carreiras acadêmicas e profissionais em
diferentes centros de formação da Argentina e que de alguma maneira vivenciaram,
produziram e ainda produzem estudos relevantes relacionados ao tema da nossa pesquisa. São
eles: Ricardo Luis Crisorio e Jorge Gómez. O primeiro está inserido no contexto acadêmico
em La Plata. Ele ocupou cargos importantes no sentido de pensar a política da Educação
Física na Argentina e participou da elaboração de um documento chave “Conteúdos Básicos

Comuns” (CBC). O segundo participou em quase todas as reformas curriculares da Argentina
nas últimas décadas. Escolhemos ele pois nos possibilita acessar informações sobre diferentes
reformas curriculares. Jorge Gómez é professor de Educação Física e licenciado em Atividade
Física e Desporte. Decano na Facultad de Actividad Física y Deportes. Professor na
Universidad de Flores (UFLO), desde 1995 e desde 2001 é integrante da equipe de
capacitação da direção de Educação Física da província de Buenos Aires.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Construir diálogos e parcerias com os demais países da América Latina pode
fortalecer os laços de colaboração não somente acadêmico e científico, mas também é uma
oportunidade de nos fortalecermos como uma região.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
As artes marciais compõem um tema pouco estudado na área da educação física e
Correia e Franchini (2010) constataram isso a partir de um levantamento bibliográfico
realizado nos principais periódicos da educação física, de 1998 a 2008. Gonçalves e Silva
(2013) também efetuaram uma pesquisa acerca dos discursos que tratam sobre as lutas e as
artes marciais. Em ambos estudos não encontramos pesquisas sobre o Aikido. Essa arte
marcial japonesa pode ter como tradução caminho (DO) de harmonização (AI) com a energia
vital (KI). Seu principal objetivo é o autoconhecimento e uma vida plena onde há uma busca
pela harmonia com a natureza e com as pessoas que convivemos (UESHIBA, 2005). Somado
a essas características, o Aikido não envolve competições esportivas, assim, seus objetivos
aproximam-se mais dos aspectos da educação, do lazer ou da saúde. Diante disso, nosso
objetivo é investigar como se encontra a produção de conhecimento sobre o Aikido em
periódicos da Educação Física no Brasil.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012)
sobre o Aikido. Para tanto, buscou-se nas revistas brasileiras da educação física na
classificação de B5 a A2 no escopo Qualis-Capes do período de 2013 a 2016. Em cada
revista, catalogamos todos os estudos com o descritor “aikido” no título, resumo, assunto e
palavras-chaves. Assim, foram lidos os textos na íntegra e destacamos qual a maneira que
estudaram o Aikido, pontuando a data de publicação, qualis da revista, título do artigo, com
isso, mapeando essa pequena produção bibliográfica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a navegação on-line pelas revistas científicas da área da Educação Física,
encontramos três artigos. O artigo científico mais antigo foi publicado em 2009 no periódico
Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, atualmente com qualis B1.
Tal texto tem como título “Estudo comparativo da força de preensão isométrica máxima em
diferentes modalidades esportivas” e seu objetivo foi comparar a força de preensão isométrica
máxima em praticantes de aikido, judo, jiu-jitsu, remo e o grupo de pessoas não treinadas
(BORGES JUNIOR et al, 2009).
O próximo artigo sobre Aikido foi publicado nove anos depois na Revista Brasileira
de Ciência e Movimento (Qualis B2), intitulado “Efeitos crônicos do aikido sobre pressão
arterial e composição corporal”. Almeida et al (2018) examinaram as implicações do
treinamento dessa arte marcial nas variáveis hemodinâmicas em seis indivíduos (entre 23 e 33
anos), em um estudo descritivo com foco longitudinal, durante seis semanas com três treinos
semanais. Eles concluíram que essas condições foram suficientes em promover reduções
significativas em torno do percentual de gordura, pressão arterial diastólica e frequência
cardíaca (ALMEIDA et al, 2018).
A última redação científica sobre o Aikido foi divulgada no ano corrente na Revista da
Educação Física (UEM) que possui atualmente Qualis B1. Gema Neto et al (2021) elaborou
uma investigação sobre a aprendizagem de um movimento específico com uso do bastão,
discutindo sobre a percepção do quadril na estocada do bastão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, indicamos que ainda há poucos estudos sobre o Aikido em periódicos da
Educação Física. Dessas investigações prevalecem aqueles ligados aos aspectos biodinâmicos
e do comportamento motor, sendo relevante ampliar os investimentos tanto nesses aspectos já
destacados quanto em estudos filosóficos e sócio-culturais. Assim, sugerimos ampliar essa
análise da produção de conhecimento sobre Aikido para teses, dissertações e trabalhos de
conclusões de curso, no intuito de ter um debate mais profundo acerca essa essa produção de
conhecimento.
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RESUMO
INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado 2 objetiva identificar e apresentar os dados coletados e as
principais questões do projeto de pesquisa EPISTEF-Pará e Amapá. Trata-se de um estudo
documental, como fontes a plataforma Lattes e a plataforma E-mec, e uma revisão
bibliográfica.
DESENVOLVIMENTO
Os dados coletados nos anos de 2014 e 2021 apontam para uma expansão dos cursos
de educação física (EF) nas IES no estado do Pará e a ampliação do seu quadro de mestres e
doutores3; no Pará levantamos sobre a quantidade de cursos de EF e a de mestres e doutores:
Estado
Pará

Doutores
2276

EF

Mestres
16

EF
2095
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Este trabalho é um recorte da pesquisa “PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: impacto do sistema de pós-graduação na formação e produção de mestres e doutores que
atuam nas instituições de ensino superior dos estados do Pará e Amapá”. Edital nº 022/ 2021,
Convênio de Cooperação Técnica e Acadêmica da Fundação Amazônia de Amparo a estudos e
Pesquisas do Pará (FAPESPA) pela Rede LEPEL/Pará.
3 Dada a exigência de compor um 1/3 do corpo docente com o título de mestre ou doutor (Art. 58 Lei
9394/1996) se supõe também a expansão de docentes portadores desses títulos, atuando nessas novas
instituições.
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Currículos Lattes na base de dados de Doutores e Mestres de EF no estado do Pará.

Sobre a quantidade de cursos:
Qtde

de Licenciatura Bacharelado Públicos

Privados

Presenciais EaD

cursos
82

17(20,7%)

65(79,3%)

7(8,5%)

75(91,5%) 32(29,1%)

50(60,9%)

Fonte: Base de dados da do E-Mec. Acesso em 05/03/21.

Comparando os dados identificamos crescimento de cursos de EF. Em 2014 o E-Mec
registrava 13 instituições com cursos de EF, passando para 82 em 2021. Passou-se de 2 cursos
de bacharelado e 11 de licenciatura, para 65 e 17 respectivamente.
Assim, são questões relevantes: a influência epistemológica nas produções de mestres
e doutores do estado, com apenas uma pós-graduação stricto sensu em EF; a localização em
diversas áreas de pós-graduação e sua distribuição nacional; a pressão da produtividade
acadêmico/intelectual e seu desdobramento na intensa difusão de concepções de ciência e
matrizes teóricas.
Sobre a “localização” epistemológica Kokubun (2003 e 2004), Carvalho, Daólio e
Pire, Brahct (2006) e Chaves-Gamboa e Sánchez Gamboa (2009) dão diferentes referências
da origem nas ciências biológicas e das ciências humanas. Já a produtividade e divulgação
imediata dos resultados, há uma exigência de discussões sobre os interesses políticos e
ideológicos dessas tendências. Destacam-se as contribuições de (HABERMAS, 1982;
LUCKÁCS, 1967; CHAVES-GAMBOA e SÁNCHEZ GAMBOA, 2011). É relevante
abordar as relações entre as forças produtivas, em um momento histórico e as formas de
produção do conhecimento científico, sobre isso (MARX. K; ENGELS, 1981; MÉSZÁROS,
2009; COGGIOLA, 1996.) oferecem subsídios para interpretações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos o expressivo aumento no número de cursos de EF no estado nos anos de
2014 e 2021. Isso indica mudanças quanto ao processo de produção do conhecimento

quantitativos e qualitativos, expressos nas problemáticas abordadas, formas de elaboração de
respostas, fundamentações teórico-metodológicas e outras.
Os temas destacados são debates importantes no levantamento inicial dos dados do
projeto EPISTEF-Norte, referentes aos dados do Pará, na responsabilidade da Rede LEPELPA. O exame indica questões importantes sobre o desenvolvimento científico da EF no Pará
em expansão de pesquisas e o desenvolvimento de perspectivas epistemológicas e teóricas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ioga; individuação; educação física crítica.

INTRODUÇÃO
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, cujo ponto de partida
foram as questões suscitadas na prática pedagógica com a disciplina eletiva Yoga: uma
viagem interior, oferecida aos estudantes do Instituto de educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IEMA – Unidade Plena de Codó. O objetivo foi compreender como a prática da
yoga pode contribuir para a formação de sujeitos críticos, autônomos e solidários nas aulas de
Educação Física. Para tanto retomamos algumas provocações levantadas por Bracht (1996)
em um dos mais lúcidos trabalhos já publicados acerca da encruzilhada epistemológica
presente no campo da educação física escolar. Ao pautar o fantasma da crise de identidade da
educação física, o autor, a certa altura do seu texto desfere: “é possível falar em movimento
crítico? A criticidade ou a educação crítica em EF somente pode acontecer através de um
discurso crítico sobre o movimento?” (BRACHT, 1996, p. 27). A partir destas provocações
procuramos encontrar na obra do psicanalista suíço Carl Gustav Jung alguns conceitos que
nos possibilitassem contribuir com as reflexões de Bracht. Ao adentrar no campo da
Psicologia Analítica descobrimos que o corpo ocupa um lugar essencial no processo de
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desenvolvimento psíquico humano. E entre as práticas corporais estudadas por Jung,
destacamos o ioga para aprofundar a reflexão epistemológica sobre a educação física escolar.
AS RELAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO FÍSICA CRÍTICA, IOGA E A PSICOLOGIA
ANALÍTICA
O dilema da nossa encruzilhada epistemológica origina-se, segundo Bracht, no fato de
simultaneamente sermos e termos um corpo. É essa dualidade que vai resultar, no âmbito da
prática pedagógica, em pedagogias de cunho mais racionalistas e outras anti-racionalistas.
Bracht, apesar de se declarar adepto de uma abordagem pedagógica mais racionalista - a
cultura corporal de movimento - demonstra insatisfação com ambas as tendências, pois
percebe as tendências anti-racionalistas ingênuas ou acríticas, enquanto as tendências
racionalistas “encontram uma saída pela janela” através da introdução do discurso crítico. Daí
a indagação sobre a existência de um movimento humano crítico, pois seria a única forma de
se manter a especificidade da educação física sem perder a perspectiva de formação de
sujeitos críticos.
Os conceitos de Self e de individuação introduzidos por Jung talvez sejam a chave
para compreendermos melhor o papel do corpo no desenvolvimento psíquico humano e,
portanto, no processo educacional. Para Jung, a meta do ser humano é a individuação,
compreendida como “uma pré-programação psíquica, um potencial que precisamos
desenvolver ao longo de nossa vida, um vir a ser” (ZIMMERMANN et al., 2011, p. 120). O
ser humano que não completa seu processo de individuação é como uma árvore que morre
sem dar frutos, ou seja, ele não desenvolveu sua plenitude, todas as suas potencialidades, não
atingiu o Self. Nesse sentido, o ato educativo, para que cumpra com efetividade a sua missão
de formar sujeitos críticos, autônomos e solidários, precisa ser também um processo de
individuação. Partamos da noção de criticidade formulada por Brandão (1987 apud
BRACHT, 1996, p. 27): “crítico só poderia ser o sujeito amoroso, aquele que tem a
capacidade de se sensibilizar com o drama do mundo”. Uma vez que o despertar do Self na
personalidade altera a conduta humana para uma postura mais agregadora e solidária, não há
dúvida de que o processo de individuação tem muito a contribuir para a formação de sujeitos
críticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação de sujeitos críticos nas aulas de educação física é uma preocupação
constante dos professores, sobretudo desde a constituição dos movimentos pedagógicos
renovadores da área. Neste estudo, através do prisma da psicologia analítica, encontramos
indícios de que a inserção do yoga nas aulas de educação física pode auxiliar a área nessa
difícil tarefa. O yoga, ao ajudar o indivíduo no seu processo de individuação, de descoberta de
sua essência, proporciona uma tomada de consciência, de autoconhecimento. E isso leva ao
crescimento interior e amadurecimento psíquico, pressupostos para o espírito crítico, solidário
e empático.
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INTRODUÇÃO
A Dança de Salão (DS) é conceituada como um conjunto de técnicas subdivididas em
estilos oriundos de culturas diferentes, caracterizada por ser dançada em pares e por ter um
viés social (PERNA, 2005). O modelo como conhecemos hoje, onde se dança em pares
fechados, chegou ao Brasil junto com a Corte Portuguesa e desde então tem se ramificando e
se construindo através das relações socioculturais próprias do nosso território. A valorização
do se dançar bem, relacionada ao status social trazidos pela técnica na época de sua chegada,
faz emergir a necessidade de se existir pessoas e/ou locais que estivessem dispostos a ensinar
e ajudar os interessados por essa arte (ZAMONER, 2015).
Em um primeiro momento só os nobres conseguiam aprender a dançar, já que tinham
acesso às aulas dos professores vindos da Europa, exclusivamente para isso. Após esse
período, com a DS mais disseminada, era possível aprender a partir da observação e da
repetição, assim os bons professores eram considerados aqueles que continham o maior
repertório de passos e dançavam bem. Tempos depois, já por volta de 1980, a mídia auxiliou
ao crescimento repentino da Dança de Salão, com programas, novelas e seriados que
evidenciaram a prática, dessa forma surge uma demanda muito grande por aulas e
conhecimento sobre o assunto, assim sem uma estruturação do mercado para conter essa
1
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oferta, se reproduz e intensifica a ideia de que bons dançarinos, sem reflexão do processo
didático e repetindo muitas vezes a forma como foram ensinados, estariam aptos a se tornar
bons professores (GRANJEIRO, 2018).
Diante desse contexto, a realização deste estudo se justifica por entender que o estilo
de dança abordado está em crescimento e que a prática quando mal executada pode levar a
uma experiencia negativa, se faz necessário observar como estão relacionados os métodos de
ensino (ME) e a DS na literatura científica. Assim, o objetivo do estudo é averiguar, a partir
da produção científica, as conexões teórico-metodológicas presentes entre ME e DS. Para
nortear esse objetivo, se faz necessário perguntar: O que diz a literatura brasileira sobre a
articulação teórico-metodológicas entre ME em DS?
METODOLOGIA
Este estudo é qualitativo (HAGUETTE, 2007), utilizando a estratégia da Síntese de
Investigação - SI (COOPER; HEDGES, 2009) para análise. A síntese de investigação foi
preterida frente a necessidade de se combinar uma série de recursos e investigações para um
único objeto de estudo. Assim se fez necessário organizar o estudo em cinco fases sendo
estas: 1 - Consulta na base de dados, 2- Definição dos termos de busca, 3 - Exportação dos
dados, 4 - Aplicação dos critérios de inclusão e Fase 5 - Análise dos dados. Feito isso,
encontramos um total de 126 estudos e ao aplicar os filtros de inclusão e exclusão, esses
números totalizaram 35 estudos, sendo 3 duplicados.
Para uma completa análise dos dados obtidos em diferentes esferas, após esse
momento, categorizamos os dados em seis grupos sendo estes: 1- Tipos de documento e a
área de conhecimento das autorias, 2– O vínculo institucional dos/das documentos/autorias, 3As linhas metodológicas mais apreciadas, 4- Os protagonistas nas pesquisas, 5Caracterização da DS pelas autorias, 6- Tratamento dado aos ME.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo pôde inferir que: 1- A produção cientifica sobre ME e DS ainda se
configura como recente e em evolução, existindo uma concentração de trabalhos a partir de
2010; 2 - O público que interage, sendo praticante, telespectador, docente ou profissional se
constituí de forma heterogênea tanto relacionado à idade, gênero, motivação e questão

financeira; 3- Os autores já apresentam detectar alguns problemas nos ME que estão sendo
aplicados e buscam solucionar através do relato de aulas om dinâmicas diferentes.
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RESUMO
Analisamos a obra Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação de Walter Benjamin.
Buscamos investigar quais supostos ontológicos estão presentes na obra. Ancoramo-nos no
materialismo histórico dialético, marcamos as passagens similares ao lúdico e analisamos o
sentido ontológico da obra. Conclui-se que há uma fundação ontológica materialista em
torno da formação humana, bem como uma produção compromissada com a classe
proletária nos registros em torno da infância.
PALAVRAS-CHAVE: ontologia; lúdico; Walter Benjamin.

INTRODUÇÃO
O debate em torno do lugar e papel do lúdico (ludicidade, atividade lúdica e vivência
lúdica) na formação humana (em geral) e na educação básica (no singular) possui amplo
registro no campo da educação (em particular). Autores como João B. Freire, Tizuko M.
Kishimoto e Gisele Mª Schwartz estão entre nomes importantes deste campo. Soma-se o
conjunto de autores no campo mais crítico, como as investigações da infância no campo da
Pedagogia Histórico Crítica 2 e da Psicologia Histórico Cultural 3 , como Juliana Pasqualini,
Ligia M. Martins, Alessandra Arce e Mara Regina M. Jacomeli. Não menos importante,
autores clássicos que circulam no campo da filosofia, da psicanálise e da história, como Johan
Huizinga, Roger Caillois, Guilles Brougère e Walter Benjamin.

Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa PRODOUTOR/UFPA, com o título “Estudos em
torno da defesa da centralidade do lúdico na formação humana: a ontologia nas obas de Walter
Benjamin.
2
Aqui, destacamos todo o conjunto da obra de Demerval Saviani e dos grupos de pesquisas que no
Brasil aprofundam seus estudos em torno da contribuição da Pedagogia Histórico Crítica no campo da
infância.
3
Marco teórico no campo da psicologia educacional, referenciado em Lev Vigotski, bem como as
obras de Daniil Elkonin, Alexei Leontiev e Aleksandr Romanovitch Luria.
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Com as devidas atenções, diferenciações e críticas necessárias, uma primeira síntese
deste complexo teórico nos aponta a concepção geral em torno do lúdico, classificando-o
como o melhor caminho para o bom trabalho pedagógico escolar para o desenvolvimento
das letras, da criatividade e das experiências corporais.
As expressões normalmente associadas ao Lúdico (o jogo, a brincadeira, o brinquedo)
nos atos pedagógicos incorporam na literatura acadêmica lugar e importância que pouco
explica de concreto, ou é o próprio sujeito das relações pedagógicas – o “lúdico que ensina” –
da infância, e da educação escolar como um todo, a exemplo do jogo (às vezes conteúdo,
outras estratégia metodológica de ensino), prática social humana fortemente presente na
educação básica.
Faz-se necessária a ampliação e aprofundamento de investigações e sistematização de
experiências práticas em torno do trabalho pedagógico que aglutine o conjunto de expressões
e vivências que identifique e caracterize o lúdico. Porém, essa necessidade investigativa nos
desafia a sair do campo da investigação do lúdico e atentar-se a radicalizar (ir à raiz) a
investigação do sujeito que joga e brinca e, neste sentido, estabelecer a crítica (o “ver bem”
bem filosófico) do lúdico na formação humana.
Assim, essa investigação procura avançar nos estudos de outros importantes e
clássicos registros que tem no lúdico (ou em suas expressões) sua centralidade e/ou atenção. É
o caso de autores importantes para a filosofia da educação (no geral) e da educação (no
específico), como da estatura de Walter Benjamin.
Nosso estudo, que tem como objeto de estudo a crítica da centralidade do lúdico na
formação humana, apresenta uma síntese da revisão crítica da obra “Reflexões sobre a
criança, o brinquedo e a educação”, de Walter Benjamim (2002), na perspectiva dos supostos
ontológicos que a sustenta – a partir da apropriação da lógica teórica e metodológica que
estrutura o pensador – e do conjunto dos seus pressupostos filosóficos e tendo como categoria
central de investigação a ontologia (que, como “o estudo do ser”, responde o que é aquilo que
é?) e, assim, responder a pergunta qual a ontologia que sustenta o desenvolvimento das
reflexões em torno do lúdico na obra de Walter Benjamin? Nossos objetivos são: (i) revisar,
expor e reconhecer quais supostos ontológicos estão presentes (na obra em destaque) de
Walter Benjamin acerca da centralidade do lúdico na formação humana; e (ii) caracterizar sua
concepção de formação humana. Trata-se de um estudo bibliográfico, fundado no marco

teórico-metodológico materialista histórico dialético, que se justifica como o único método de
investigação que permite a condução ao distanciamento da aparência e a aproximação e
apropriação do real concreto na obra de Walter Benjamin.
Para a análise e investigação da obra, nos utilizamos dos seguintes procedimentos: (i)
primeira leitura da obra na íntegra, realizando-se seu fichamento e resumo; (ii) releitura com
levantamento e marcação das palavras “lúdico”, “jogo”, “brinquedo”, “brincadeira”,
“infância”, excluídas as citações de outros autores porventura presentes; (iii) análise dos
parágrafos nos quais os termos aparecem; (iv) generalização e descrição dos sentidos do
termo em seu aspecto ontológico.
Um segundo procedimento foi estabelecer um conjunto geral de categorias do texto da
obra em estudo. Assim, os artigos foram classificados em: (i) pedagógicos, (ii) literatura, (iii)
juventude e (iv) infância e brinquedo. Esse segundo movimento se deu em função de alguns
textos não adentrarem nas singularidades (centrais para esse estudo) do debate do lúdico e, ao
mesmo tempo (porque dialético) permitirem um maior aprofundamento e ampliação
propositiva dos artigos que estão no conjunto “iv”.
A ONTOLOGIA – CATEGORIA CENTRAL DE ESTUDO EM TORNO DA OBRA DE
WALTER BENJAMIN.
O debate em torno da ontologia tem guarida profunda na Filosofia. Esta, para os
campos da Educação e, singularmente, da Educação Física, cumpre um papel importante no
desenvolvimento de suas investigações ao campo do trabalho pedagógico, no sentido de “[...]
quebrar o império da imediatez apenas sofrida, para abrir espaço da reflexão; para nos
devolver a tarefa do reconfiguramento [...]” (BARATA-MOURA, 1994, p. 89).
Este é um princípio necessário para uma crítica em torno das concepções hegemônicas
acerca do lúdico na formação humana, pois significa retirarmos e retirarmo-nos da zona de
conforto que o/nos rege no campo do trabalho pedagógico. E a assinalação da ontologia como
categoria para tal crítica justifica-se exatamente por sua pergunta filosófica fundante: o que é
aquilo que é? como questão orientadora para a formação humana e, neste sentido, para o real
e radical estudo em torno dela.
Uma concepção geral do que se entende por ontologia diz respeito a uma sondagem da
verdade sobre o que é o homem, em sua história, seu fazer presente e seu futuro de

humanidade. Portanto, tratar da “[...] constituição da unidade entre ser e dever ser, ou seja,
entre a materialidade do ser e a dialeticidade do dever ser, processo esse construído em
movimento e que, idealmente e materialmente, determinam a subjetividade e materialidade
humanas” (FERREIRA, 2019, p. 44, itálicos do original). Para Barata-Moura (1994) esta
abordagem de matriz kantiana se encontra liminarmente afetada por uma dualização de base,
idealista e materialista, em que no idealismo (em Hegel) a ideia determina a prática e no
materialismo (em Marx e Engels) a prática determina a ideia e, em nosso estudo
defenderemos a abordagem materialista, na qual a sondagem da verdade se descobre na
articulação de pensar e ser. O pensar se desenvolve num plano de teoria, cruzado e
entrecruzado de prática, dialeticamente, como horizonte de transformações.
Dessa forma, se entende do ponto de vista ontológico a instância materialista como
determinante e o pensar como caminho necessário de transformação material e,
coerentemente com a proposta teórico-metodológica já anunciada, nossa matriz ontológica de
análise.
WALTER BENJAMIN, A ONTOLOGIA E A FORMAÇÃO HUMANA: SÍNTESE
Walter Benjamin é conhecido por sua articulação e participação na Escola de
Frankfurt (Alemanha, 1924). Segundo Lages (2002), Walter Benjamin construiu uma obra
cuja diversidade talvez constitua sua marca mais evidente. Ora, diversidade,
multiplicação, desdobramentos são aspectos que estão na base tanto da
questão da tradução, sob sua forma de pluralidade linguística, como no
psiquismo melancólico em suas diferentes manifestações (LAGES, 2002, p.
21, in BENJAMIN, 2002)

Com estudos na história e literatura, um dos temas tratados pelo pensador alemão foi a
infância, o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Dentre as obras catalogadas para nossos

estudos4, destacamos “Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação”, obra que reúne
valioso conjunto da sua produção sobre a infância e a adolescência, demarcando a oposição
entre uma pedagogia e uma infância burguesa e a proletária.

Foram as seguintes: BENJAMIN, W. Documentos de cultura, documentos de barbárie (escritos
escolhidos). São Paulo: Cultrix; Editora da Universidade de São Paulo, 1986; BEMJAMIN, W.
Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas Cidades, 2002; BENJAMIN,
W. Rua de mão única. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2012 e BENJAMIN, W. O capitalismo como
religião. São Paulo: Boitempo, 2013.
4

Destacamos História Cultural do Brinquedo, que busca enfatizar a qualidade e beleza
dos antigos brinquedos construídos como subprodutos das atividades produtivas. Destaca
Benjamin:
[...] Como um presente alemão à Europa podemos considerar boa
parte dos mais belos brinquedos que ainda hoje se encontram nos
museus e quartos de crianças. Nuremberg é a pátria dos soldadinhos
de chumbo e da reluzente fauna da arca de Noé; a mais antiga casa de
bonecas de que se tem notícia provém de Munique. Mas mesmo quem
não queira saber nada de questões de prioridade, que aqui
efetivamente pouco significam, terá de confessar ter diante de si
modelos insuperáveis da mais singela beleza nas bonecas de madeira
de Sonneberg, nas ‘árvores de aparas de madeira’ do Erzgebirge, na
fortaleza de Oberammergauer, nas lojas de especiarias e chapelarias, e
na festa da colheita em estanho, oriunda de Hanover. (BENJAMIN, p.
89, 2002).
Benjamin faz defesa de brinquedos produzidos por fabricantes, o “[...] estilo e a beleza
das peças mais antigas que se explicam pela circunstância única de que o brinquedo
representava antigamente um produto secundário das diversas oficinas manufatureiras”
(BENJAMIN, p. 90, 2002). Dessa forma, o autor descreve que a simplicidade se fazia
presente nas oficinas artesanais, por meio da transparência do seu processo de produção. O
autor comenta que não tem como explicar o conceito de brinquedo somente a partir do
espírito infantil, pois,
[...] se a criança não é nenhum Robson Crusoé, assim também as
crianças não constituem nenhuma comunidade separada, mas são
partes de povo e da classe a que pertencem. Por isso, o brinquedo
infantil não atesta a existência de uma vida autônoma e segregada,
mas é um diálogo mudo, baseado em signos, entre criança e povo
(BENJAMIN, 2002, p. 94).
No conjunto da crítica a uma espécie de “emancipação do brinquedo”, a partir do
avanço da sua industrialização – se tornando cada vez mais estranho não só para as crianças,
como também, aos pais – o autor destaca dois elementos que, no antagonismo da expressão,
revelam uma unidade ontológica. A crítica aos registros idealistas dados ao brinquedo, como
que produtos de um espírito infantil e a defesa da condição de classe da criança que brinca e,
portanto, uma relação de sentido e significado ao brinquedo brincado.
Quando se trata do tema da centralidade do lúdico, em Benjamin observa-se uma
aproximação ao pensamento de Marx na “defesa de uma teoria que fosse desenvolvida no seio

de situações concretas e reais dos sujeitos [...]” (FERREIRA, 2019, p. 63).

Alinhado,

ancoramos no capítulo fora do conjunto categorial, Programa de um Teatro Infantil
Proletário5, em que o autor destaca;
A pedagogia proletária demostra a sua superioridade ao garantir as
crianças a realização de sua infância. Nem por isso o campo onde isto
acontece precisa estar isolado do espaço das lutas de classes. De
maneira lúdica os seus conteúdos e símbolos podem muito bem –
talvez devam – encontrar lugar nesse espaço. Mas não podem assumir
um domínio formal sobre as crianças. (BENJAMIN, p. 118, 2002)
Ao considerar a expressão lutas de classes em Walter Benjamin, temos a própria
construção histórica de humanidade e de formação humana, não como elementos (meramente)
casuais, mas parte do próprio processo de desenvolvimento da humanidade. E assim,
portanto, quando se trata de jogo ou brincadeira na contramão de autores clássicos, Benjamim
destaca o lúdico como estratégia a ser incorporada nos conteúdos, negando-o como
determinante do processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste estudo acerca da obra de Walter Benjamin, temos que a expressão
ontológica identificada tem profunda e consistente base materialista: por seu movimento
dialético na formação humana (desde a infância), por seu registro de classe da infância, por
seu entendimento em torno do sujeito histórico e dialético que é a infância, singularmente a
proletária. Esses registros permitem apontarmos a fundação ontológica materialista em torno
da formação humana em Walter Benjamin, bem como uma produção compromissada com a
classe proletária para com lúdico, do jogo, do brinquedo, da brincadeira e da infância. E, desta
consideração, a o entendimento do trato do jogo, do brinquedo e da infância em relações com
nexos dialéticos incontestes e que devem orientar o trabalho pedagógico no campo da
Educação Física e da Educação.

5

Conjunto categorial (ii) – literatura

THE ONTOLOGICAL CRITICISM AROUND THE LÚDIC AND THE
CONTRIBUTIONS OF WALTER BENJAMIN
ABSTRACT
We analyze the work Reflections on children, toys and education by Walter Benjamin. We
seek to investigate which ontological assumptions are present in the work. We anchor
ourselves in dialectical historical materialism, mark the passages similar to play and analyze
the ontological meaning of the work. It is concluded that there is a materialist ontological
foundation around human formation, as well as a production committed to the proletarian
class in the records surrounding childhood.
KEYWORDS: ontology, ludic, Walter Benjamin

LA CRÍTICA ONTOLÓGICA ALREDEDOR DEL JUEGO Y LAS
CONTRIBUCIONES DE WALTER BENJAMIN
RESUMEN
Analizamos la obra Reflexiones sobre los niños, los juguetes y la educación de Walter
Benjamin. Buscamos investigar qué supuestos ontológicos están presentes en el trabajo. Nos
anclamos en el materialismo histórico dialéctico, marcamos los pasajes similares a jugar y
analizamos el sentido ontológico de la obra. Se concluye que existe un fundamento
ontológico materialista en torno a la formación humana, así como una producción
comprometida con la clase proletaria en los registros de la niñez.
PALABRAS CLAVES: ontología, juego, Wlater Benjamin

REFERÊNCIAS
BARATA-MOURA, J. ‘Pensar aquilo que é’ tarefa e problema da filosofia.
Lisboa/Portugal: Revista Vértice. N. 59, p. 77-81, março-abril de 1994.
BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas
Cidades, 2002.
FERREIRA, M. P. de A. A centralidade do lúdico na formação humana: crítica das teses
de Johan Huizinga. Tese (doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de
Educação, Salvador, 2019.
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RESUMO
Esse texto é uma reflexão sobre a Educação Física frente ao desafio de um giro
epistemológico da área. A partir de uma revisão crítica do histórico eurocêntrico da área de
conhecimento refletimos sobre o potencial da mesma para romper com esse histórico e
trabalhar as questões étnico raciais e uma educação antirracista. O texto propõe uma
aproximação com a pedagogia exúlica para nos caminhos da encruzilhada propiciar a
criação de possibilidades de se repensar a Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física 1; pedagogia exúlica 2; giro epistemológico 3.

A educação física carrega em seu histórico grande carga eugenista, militarista,
eurocêntrica e colonizadora. Conforme ressalta Rufino (2019) a colonização é uma
engenharia de destruir gente, de aniquilar e invisibilizar corpos. Sendo assim, a história da
educação física construída com o corpo e as práticas corporais brancas e eurocêntricas como
modelo, centradas em um ideal de corporeidade exclui a maior parte da população brasileira.
Neste texto, vislumbrando um giro epistemológico a fim de inserir na área de
conhecimento outras epistemologias, buscamos refletir as possibilidades de se produzir
encruzilhadas para pensar a área da Educação Física, suas práticas e seus desdobramentos na
escola. Pensando sobre como podemos construir o movimento de um caminho para uma
educação das relações étnico raciais e para uma Educação Física antirracista.
Entendemos que a área foi sendo construída e pensada com a história dos militares e
dos ideais de branqueamento da população como explicitado anteriormente, sendo calcada no
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controle dos corpos sociais e coletivos, com forte influência eugenista e da medicina e
constituindo-se a partir da construção de diferenças entre os corpos e as culturas.
[...] outrora, a Educação Física teve sua importância reconhecida, quando
respondia aos objetivos da classe médica, que a utilizou enquanto profilaxia,
em uma época na qual culminavam ações concretas contra a circulação dos
corpos negros libertos, inaugurando, a partir de então, novas políticas sobre
o corpo: a separação entre meninos/meninas, negros/brancos, feios/bonitos
(Mattos, 2007, p. 37).

Com um percurso que vem desde o método ginástico alemão chegando à cultura
eurocêntrica dos esportes a educação física pouco refletiu sobre as necessidades dos corpos
negros e indígenas. É preciso que inspirados pela força do movimento de Exu2 façamos nossa
área pensar e repensar suas práticas e discursos de forma que se construam outras
possibilidades, outros fazeres que cruzem essa trajetória. Como afirma Rufino (2019, p. 10)
“[...] as nossas sabedorias são de fresta, somos corpos que se erguem dos destroços, dos cacos
despedaçados e inventam outras possibilidades no movimento inapreensível da ginga”.
Precisamos dessa ginga para pensar esses corpos que estão presentes nas aulas de educação
física. Precisamos desse movimento e da incorporação dessa sabedoria de fresta que tem sido
silenciada e negada na academia como um todo e mais precisamente em nossa área.
Mesmo esse histórico da Educação Física, acreditamos que ela é uma área muito
potente para trabalhar as culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, visto que Exu é quem
recria e inspira nossos olhares e formas de pensar/ver o mundo, novas formas de compreender
e narrar a nossa história, a história do Brasil e da própria educação em sua dimensão
humanizadora que potencializa o diálogo entre as diferenças e os diferentes sendo ele a
unidade que congrega a multiplicidade (NETO, 2019). Esse pensamento vai ao encontro do
que pensam outras autoras e autores da nossa área que afirmam que:
Apesar desse mito e do histórico que silencia e invisibiliza a corporeidade
negra, alguns autores (Moreira, 2008; Araujo; Molina Neto, 2008;
Rodrigues, 2010), baseados nas novas concepções da educação física,
apontam que a educação física é um terreno fértil para trabalhar as questões
étnico-raciais. E que, enquanto prática corporal, ela pode dar visibilidade ao
corpo negro como corpo concebido dentro de uma corporeidade que implica
ser reconhecido pela sua diferença (BINS, 2014 p. 44)

Exu é uma divindade das religiões de matriz africana, o orixá que representa o movimento,
mensageiro entre humano e divino.
2

A educação física ao trabalhar a corporeidade, a ludicidade e a cooperação tem uma
relação muito estreita com os valores civilizatórios afro-brasileiros e indígenas podendo
proporcionar espaços para as sabedorias de frestas que fala Rufino (2019) e para uma reflexão
sobre os currículos da disciplina nas escolas.
A inclusão da cultura afro-brasileira nas diferentes etapas da educação básica, de
técnicas corporais como o maculelê, a capoeira, o maracatu, o samba, entre outras danças e
jogos tradicionais, poderia ser a estratégia adequada para refletir sobre os valores
civilizatórios afro-brasileiros (circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade,
cooperativismo/comunitarismo, ancestralidade, memória, ludicidade, axé – energia vital e
oralidade). Assim, a educação física estaria contribuindo diretamente para a formação dos
estudantes e dos professores, favorecendo processos de mudanças na sociedade brasileira
(ARAUJO; MOLINA NETO, 2008, p. 211).
Podemos pensar os valores civilizatórios também como uma forma de estruturar
nossas aulas, para além de conteúdo, eles serviriam como metodologia para organizarmos
nossas práticas. A prática pedagógica através dos valores civilizatórios afro-brasileiros visa
mostrar a importância de se trabalhar a diversidade, diversidades que englobam musicalidade,
religiosidade, circularidade, corporeidade, cooperativismo/comunitarismo, ancestralidade,
memória, ludicidade, energia vital e oralidade.
Pensar uma Educação Física a partir dos valores civilizatórios, a partir da
circularidade, seria pensar uma Educação Física que rompa com esses modelos de currículo
presentes nas escolas até os dias de hoje. A circularidade “nos revela uma outra perspectiva de
pensamento, outros modos de ensinar aprender e de pesquisar” (NETO, 2019, p.9). Buscando
essa circularidade através do que o autor denomina pedagogia exúlica podemos talvez
construir encruzilhadas para uma virada epistemológica na nossa área. A pedagogia exúlica é,
em síntese, uma pedagogia que busque, em sua construção, valorizar
aspectos fundamentais da cultura e história dos povos afro-pindorâmicos
como a ancestralidade, a corporeidade, a oralidade, a circularidade, a relação
íntima entre humano-natureza, a arte, além de prezar pela presença alteritária
do outro, convivendo com as diferenças. Uma pedagogia que busca romper
com a lógica cartesiana e individualista do ocidente, que se volte para o
coletivo, para o exercício democrático e pela emancipação e autonomia dos
sujeitos (NETO, 2019, P.10).

A corporeidade, objeto de estudo e de trabalho da área da Educação Física, é um dos
princípios que orientam a pedagogia exúlica, que preza pelo movimento e pela expressão do
corpo. Exu é movimento, é a dança ancestral, que resiste e recria sua existência. De acordo
com Simas e Rufino (2019, p. 13) o “trauma colonial permanece nos ataques aos corpos
marcados pelos traços da diferença, na edificação de um modelo de razão monológica e de um
modo de linguagem que não comunica, pois tem ânsia de silenciamento”. Trazer uma
pedagogia de Exu para dentro das escolas, para a disciplina de educação física é uma tentativa
de curar esse trauma e restabelecer os corpos como comunicação, como espaço de trânsito e
movimento de resistência.
Exu representa ainda a libertação dos corpos e dos movimentos espontâneos,
do ritmo e o florescimento de uma epistemologia (e pedagogia) decolonial,
plural, multicor e antirracista. Ao associarmos Exu com a possibilidade de
recriar uma outra pedagogia, que resiste às amarras coloniais, repensamos
também os sentidos políticos, práticos, ideológicos ou pragmáticos dados
para a profissão da pedagoga e do pedagogo. (NETO, 2019, p.25).

Pensar a Educação Física sob a luz da pedagogia exúlica é repensar e recriar a
educação física com um olhar para esse corpo múltiplo, com o foco no protagonismo desses
corpos e as potências de seus saberes. É incorporar no dia a dia das aulas nas escolas, a
cultura, os movimentos e saberes das alunas e alunos e suas comunidades superando a noção
de corpo-objeto que devido ao carrego colonial é visto apenas como força para o trabalho
criando assim a compreensão do corpo-sujeito, entendendo que esses corpos são potências
que dialogam com o mundo, posto que o “corpo é o próprio mundo” (LIMA, 2015). Pois
esses corpos carregam em si saberes ancestrais. “A ancestralidade passa a ser um modo de
inserção no tecido social, também pela linguagem, permitindo o acesso a diferentes modos de
conceber e olhar para o mundo, para si e para o outro'' (NETO, 2019, p. 20). Construindo
dessa maneira relações comunitárias e conscientes nas aulas de educação física.
Compreendendo que apesar dos espaços educacionais apresentarem padrões culturais
dominantes, este, também, sob a ótica de olhares descolonizados, se apresenta como um
espaço de criação intersubjetiva reconhecendo o outro sua cultura e seus valores de forma
digna, o que dentro da filosofia africana Castiano (2010, p. 190) vai denominar
intersubjetivação que passa
[...] necessariamente pela criação de valores e atitudes que levam ao
reconhecimento do outro como interlocutor válido, como um sujeito com

dignidade e conhecimento. Há intersubjetivação quando o Eu reconhece o
Outro e está pré disposto a escutar, a argumentar com este outro.

Entendemos que no caminho de construção das encruzilhadas no campo da Educação
Física muitas possibilidades são semeadas. Quando o professor e a escola se abrem para
reconhecer os outros, escutar e dialogar com esses outros começam a criar a possibilidade de
construção de encruzilhadas e de um giro epistemológico que lhe permita enxergar a
educação física a partir da pedagogia exúlica, a partir de outras lógicas de formas de se
aprender, de saber e de ser e estar no mundo e colocar em prática uma educação física voltada
para as questões étnico raciais e uma educação antirracista, que torna esse giro também
político.
Assim, a necessidade de repensar o referencial hegemônico de tempo e espaço que
tradicionalmente orienta as leituras sobre o mundo social e suas práticas como é o caso das
aulas de Educação Física e a estrutura escolar e acadêmica, é tarefa fundamental ampliar o
entendimento sobre territórios, culturas, vivências muitas vezes desconsideradas ou mesmo
anuladas como expressões do ser, estar e se relacionar no/com o mundo e nos situar a partir
do nosso universo, realidade e desta maneira pensar em transformações concretas, inserindo
motricidades não brancas em nossas aulas e contribuindo para uma educação humanizadora,
gerando um sistema de ensino e aprendizagem pluriversal e emancipado, exercitando outras
formas de fazer, sentir, pensar.

PHYSICAL EDUCATION FOR RACIAL ETHNIC RELATIONS CROSSROADS
ABSTRACT
This paper presents a reflection about physical education in the face of the challenge of an
epistemological turn in the area. From a critical review of the Eurocentric history of physical
education, we reflected on its potential to break with this history and work on racial ethnic
issues and anti-racist education. The text proposes an approximation with the exulic
pedagogy so that in the ways of the crossroads it provides the creation of possibilities to
rethink physical education.
KEYWORDS: physical education 1; exulic pedagogy 2; Epistemological gyre 3

EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN PARA LAS RELACIONES
ÉTNICAS RACIALES: EN LOS CAMINOS DE LA ENCRUCIJADA
RESUMEN
Este texto es una reflexión sobre la educación física ante el desafío de un giro
epistemológico. Basados en una revisión crítica de la historia eurocéntrica del área de
conocimiento de la educación física, reflexionamos sobre su potencial para romper con esta
historia y trabajar en temas étnicos raciales y educación antirracista. El texto propone una
aproximación a la pedagogía exúlica para que, en los caminos de la encrucijada, brinde la
creación de posibilidades para repensar la educación física.
PALABRAS CLAVES: educación física 1; pedagogía exúlica 2; turno epistemológico 3.
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A ENUNCIAÇÃO DOS SABERES DISCENTES ENQUANTO
PRINCÍPIO ÉTICO-POLÍTICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
CULTURALMENTE ORIENTADA1
Flávio Nunes dos Santos Júnior,
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo
RESUMO
Esta pesquisa intenciona analisar como docentes, que dizem colocar em ação o currículo
cultural de Educação Física, valorizam os saberes dos estudantes ao longo da tematização.
Olhando os materiais produzidos no campo a partir dos referenciais adotados, é possível
notar que os estudantes expõem suas gestualidades e saberes ao se depararem com um
ambiente sensível à escuta. Tal constatação permite inferir que o professor se deixa agenciar
pelo princípio ético-político favorecer a enunciação dos saberes discentes.
PALAVRAS-CHAVE: conhecimento; cultura; cultura corporal; currículo; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa2 intenciona analisar como um docente que diz colocar em ação o
currículo cultural de Educação Física (NEIRA; NUNES, 2008; 2009) busca reconhecer e
valorizar os saberes dos estudantes a respeito das práticas corporais. O debate teórico póscolonial (BHABHA, 2013), o pensamento decolonial (MIGNOLO, 2007) e as epistemologias
do Sul (SOUSA SANTOS, 2019) foram as lentes usadas.
Influenciado pela teorização pós-crítica, o currículo cultural anseia pela ampliação e
aprofundamento dos conhecimentos que os estudantes possuem acerca das práticas corporais
e seus participantes. Assim, as aulas de Educação Física se configuram como espaço de
experimentar e problematizar a ocorrência social das práticas corporais, com vistas a propiciar
uma leitura cuidadosa, e sua reelaboração conforme o contexto. Tal conjuntura se deve ao fato
de compreende-las como artefatos da cultura, ou seja, por saber que carregam significados e
representações de mundo e sociedade dos grupos que as produzem e reproduzem.
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Para Bhabha (2013), a intenção do pensamento pós-colonial é intervir em narrativas
ideológicas da Modernidade que buscam construir uma normalidade hegemônica e naturalizar
as diferentes histórias a respeito das nações, raças, comunidades e povos. Tal posicionamento
vem acompanhado da compreensão do discurso colonial enquanto aparato de poder, que
busca apoio no reconhecimento e repúdio das diferenças, e neste ponto se inserem as questões
raciais, culturais, sexuais, de gênero (BHABHA, 2013).
O pensamento decolonial, produção política e teórica latino-americana do Grupo
Modernidade/Colonialidade, afirma que a Modernidade, sob violência colonial, buscou impor
a todos um único modo de conhecer e existir. Assim, assume abertamente uma defesa pela
introdução, nos processos de produção do saber, dos conhecimentos oriundos dos coletivos
alvos da colonialidade (MIGNOLO, 2007).
As epistemologias do Sul, para Sousa Santos (2018), surgem como uma oposição a
esse estado de imposições universais, a tudo aquilo que é válido independente do contexto,
pois o pretenso localismo globalizado conduziu a um epistemicídio generalizado, uma
exclusão de experiências do conhecimento. O princípio é a desfamiliarização das
epistemologias situadas ao Norte, ao passo que se busca o reconhecimento e legitimação dos
conhecimentos produzidos a partir das perspectivas de quem sofre ou sofreu as violências
fabricadas pelo patriarcado, o capitalismo e o colonialismo.
PROCEDIMENTOS DO PESQUISAR
A luz do referencial teórico supracitado o pesquisar qualitativo aqui em tela se
constituiu durante o próprio ato investigativo, por isso fala-se em procedimentos.
Acompanhou-se, ao longo de um semestre no ano letivo de 2018, as aulas desenvolvidas
semanalmente junto à turma de 5° ano do Ensino Fundamental. Adotamos a observação
participante (MARQUES, 2016) e as conversas em grupo (MOURA; LIMA, 2014) como
procedimentos para produção dos dados, buscando compreender os conhecimentos tratados
nas aulas de Educação Física culturalmente orientadas. Recorremos à análise cultural
(LISBOA FILHO; MACHADO, 2015; WORTMANN, 2002) para tecer as interpretações dos
dados.

FAVORECER A ENUNCIAÇÃO DOS SABERES DISCENTES
Ao olharmos os materiais produzidos no campo, de modo geral, nota-se uma forte
presença dos conhecimentos dos estudantes sobre o tema selecionado pelo docente em toda
trama. Não só isso, o professor fez um esforço para ocupar as discussões com uma atitude que
se assemelha ao giro decolonial proposto por Mignolo (2007), já que buscaram incorporar
diferentes modos de olhar, compreender, vivenciar, as práticas corporais.
Em conversa com os estudantes a respeito do que pensavam sobre aquilo que havia
vivido nas aulas, disseram o seguinte:

Estudante coautor 04 – “O professor sempre presta atenção no que a gente
vai falar”.
Estudante coautor 02 – “A maioria da classe sugeriu mudar o jogo. O
professor sempre perguntava o que a gente estava achando”.
Estudante coautor 01 – “A classe inteira quis mudar. [...] a gente conversou,
nós foi falar com ele. Acho que não foi nós que fez ele mudar, foi ele que se
mudou, porque ele que perguntou ainda”.

Essas falas manifestam uma percepção por parte dos educandos acerca do exercício da
escuta e da fala pelos diferentes atores ao longo do trabalho. A roda de conversa promovida
com os educandos nos ajudou a perceber as leituras discentes acerca das condutas docente. O
ocorrido aproxima-se dos resultados alcançados por Bonetto (2016, p. 170), acerca de como
os princípios ético-políticos atravessam o docente que assume colocar em ação o currículo
cultural.
[...] ao invés de serem vistos diretamente na escrita curricular, os princípios
incidem nos professores, ou seja, influenciam, “estão dentro”, “estão
rondando” os sujeitos, que “pensam em um deles”. Em outras palavras, os
enunciados pedagógicos do currículo cultural que tratam sobre os princípios,
produzem efeitos indiretamente na ‘escrita currículo’ e diretamente nos
professores, como transformações incorpóreas.

A narrativa discente dá a perceber os efeitos dos princípios ético-políticos do currículo
cultural de Educação Física que agenciam o docente não só na prática pedagógica organizada,
mas também nos corpos estudantis.

Ressonâncias produzidas de modo singular. Os

estudantes, ao se depararem com um contexto aberto para o encontro de conhecimentos,

disponível para o diálogo, sensível para as negociações, buscam incluir-se na cena,
participando da construção do processo, da escrita-currículo.
Portanto, torna-se pertinente destacar que os docentes também se agenciam pelo
princípio: favorecer a enunciação dos saberes discentes. Bhabha (2013) apresenta uma
discussão a respeito da enunciação ao colocar em contraposição os significados de
diversidade cultural e diferença cultural. O primeiro carrega consigo o reconhecimento de
conteúdos e costumes culturais predados, enquanto, o segundo, diz respeito ao processo de
enunciação da cultura como algo conhecível, legítimo. A enunciação coloca em questão as
verdades ligadas à tentativa de dominação; introduz uma quebra que envolve a imposição de
modelos culturais, estabilidade de sistemas e recusa de articulações. A enunciação da
diferença cultural tensiona binarismos, a tradição da Modernidade, a repetição de um passado
que justifica dominação. O enunciativo é um processo que permite a constituição de lugares
híbridos, alternativos, de negociação cultural.

Estudante coautor 03 – “antes, no 4º e no 3º [ano], eu nem jogava direito, só
ficava sentado, nos brinquedos do parque”.
Estudante coautor 02 – “é, a gente ficava mais sentado no 3º[ano], sentado
vendo o jogo”. Tinha vez que a gente ficava lá em baixo, no barranco”.

Quando não se criam espaços para a enunciação daquilo que as crianças apresentam,
as aulas tendem a empurrar, literalmente, para o barranco, para o balanço, para a gangorra3,
determinados corpos, que não dominam os códigos exigidos na prática corporal em destaque,
enquanto outros desfrutam de total vantagem por ter intimidade com o que é requerido.
Ruminando esse processo com as contribuições de Bhabha (2013), Mignolo (2007) e
Santos (2019), à medida que se coloca atento para os diferentes corpos, narrativas e gestos, o
docente amplia as chances de produzir um conhecimento heterogêneo no ambiente, marcado
pela negociação, por múltiplas verdades, assumidas pelos estudantes a respeito da prática
corporal em tela. Isso acaba contribuindo para a constituição de subjetividades outras,
influenciadas por uma ecologia de saberes, logo, ganha força a concretização de uma justiça
cognitiva, a decolonialidade.
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ENUNCIANDO CONSIDERAÇÕES
A pesquisa analisou aulas de Educação Física culturalmente orientadas e as
impressões de professor e estudantes mediante o confronto com o pensamento decolonial do
grupo Modernidade/Colonialidade, a epistemologia do Sul defendida por Boaventura Sousa
Santos e o pós-colonialismo divulgado pelo indiano Homi Bhabha. Eis o seu aspecto
inovador. Fizemos um movimento com o currículo cultural que ele próprio se propõe a fazer,
a de/descolonização. Não é retirar um para inserir outro. Trata-se de adotar um pensamento latino-americano -, a fim de ampliar a rede de inspirações para produzir uma prática
pedagógica que cada vez mais afirme as diferenças.
A respeito do currículo em ação, trouxe-nos surpresas a forma como o princípio éticopolítico reconhecer o patrimônio cultural corporal da comunidade toca o professor e gera
ressonâncias em sua prática. A intensidade do atravessamento nos faz assumir o risco de dizer
que há ressonâncias até mesmo nos estudantes que, ao se depararem com a organização de
situações didáticas sensíveis à escuta e que possibilitam o encontro de conhecimentos, a
presença de diálogos, a instalação de negociações, eles tendem a expor aquilo que sabem com
mais intensidade, nutrindo todo o processo de enunciação.
Em razão desse contexto constituído pelo coletivo e a partir da análise dos resultados
da investigação, parece-nos adequado sinalizar a presença de outro princípio ético-político,
qual seja, favorecer a enunciação dos saberes discentes. Importante sublinhar que ao
reconhecer, não é o professor quem se autoproclama o sujeito capaz de afirmar e enunciar a
cultura corporal dos estudantes como legítima, como algo que deve ou pode ser conhecida.
Longe disso, essa postura, por sinal, decorre dos processos coloniais, do colonizador, como
alerta Bhabha (2013). O que se coloca é que esse reconhecimento que influencia o educador
vem acompanhado pela vontade de propiciar situações que tornam possível aos estudantes a
enunciação de seus conhecimentos, sua cultura, situação que afronta o epistemicídio ao passo
que promove uma justiça cognitiva (SOUSA SANTOS, 2019), a decolonialidade
(MIGNOLO, 2007)

THE ENUNCIATION OF STUDENT KNOWLEDGE AS AN ETHICALPOLITICAL PRINCIPLE OF CULTURALLY ORIENTED PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
This research intends to analyze how teachers, who say they put the cultural curriculum of
Physical Education into action, value students' knowledge throughout the theme. Looking at
the materials produced in the field from the adopted frameworks, it is possible to notice that
students expose their gestures and knowledge when faced with an environment sensitive to
listening. This finding allows us to infer that the teacher allows himself to be acted upon by
the ethical-political principle to favor the enunciation of student.
KEYWORDS: knowledge; culture; body culture; resume; physical education.

LA ENUNCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTUDIANTIL
COMO PRINCIPIO ÉTICO-POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
DE ORIENTACIÓN CULTURAL
RESUMEN
Esta investigación pretende analizar cómo los docentes, que pretenden poner en marcha el
currículo cultural de la Educación Física, valoran los conocimientos de los alumnos a lo
largo de la tematización. Al observar los materiales producidos en el campo a partir de las
referencias adoptadas, es posible notar que los estudiantes exponen sus gestos y
conocimientos cuando se enfrentan a un entorno de escucha sensible. Esta observación
permite inferir que el docente se deja guiar por el principio ético-político para favorecer la
enunciación del conocimiento del alumno.
PALABRAS-CLAVE: conocimiento; cultura; cultura corporal; reanudar; Educación Física.
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A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO DE HUIZINGA SOBRE A
EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTADO DA ARTE ENTRE AS TESES E
DISSERTAÇÕES PUBLICADAS NO BRASIL1
Judson Cavalcante Bezerra,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
Objetivamos fazer um levantamento da influência do pensamento de Huizinga sobre as teses
e dissertações disponíveis no Catálogo da Capes, na área de Educação Física. Foram
encontradas sete dissertações, as quais tiveram seus resumos analisados como técnica para
construção dos resultados. Os mesmos apontaram um interesse maior dos estudos sobre a
temática do jogo, em detrimento do lúdico.
PALAVRAS-CHAVE: Huizinga; Estado da arte; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Johan Huizinga (1872-1945) foi um historiador e filólogo holandês, que se destacou
pelo estilo crítico, artístico, antropológico e filosófico de narrar os eventos históricos. Embora
tenha se destacado entre os historiadores, sua obra é largamente debatida por distintas áreas
do conhecimento. Na Educação Física, “Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura”
publicado em primeira edição no ano de 1938 é a obra mais conhecida do autor e
frequentemente utilizada por pesquisadores da área que se debruçam sobre as temáticas do
jogo e do lúdico. Evidências disso podem ser encontradas desde a década de 1980, com o
movimento da Educação Física crítica, em resposta aos modelos biológicos e mecanicistas de
Educação Física verificados no período. Com a teoria do Homo ludens, Huizinga integrou a
noção de jogo a noção de cultura, o que se demonstrou uma contribuição valiosa para o
debate epistemológico e crítico naquele período. Não por acaso, é possível identificar a
influência do seu pensamento nas obras de nomes caros à Educação Física brasileira como
Freire (1997, 2005), Marcelino (1990, 1999), Bracht (2005), Kunz (1994), Bruhns (1993),
Luckesi (2002) e Santin (2001).
O primeiro contato que tivemos com a referida obra foi durante o curso da disciplina
“Metodologia do Jogo”, ainda durante a graduação em Educação Física pela Universidade
1
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Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2009. Recentemente, uma releitura mais paciente
do Homo ludens (HUIZINGA, 2017) nos motivou a investigar os interesses atuais de
pesquisas e vieses de interpretação na apropriação do pensamento do referido autor pelo
campo da Educação Física no Brasil.
Aparentemente o Homo ludens parece ser um texto esgotado de tão amplamente
difundido, que nada de novo e atual tem a nos oferecer. Mas será que a referida teoria tem
influenciado as pesquisas atuais da mesma maneira e com os mesmos olhares que influenciou
na década de 1980? Ou a Educação Física, desta terceira década do novo milênio, tem
despertado para uma interpretação diferente do Homo ludens?
METODOLOGIA
Com esse intuito, delimitamos nosso estudo às teses e dissertações publicadas no
Brasil. A fonte de consulta foi o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (CTDC) e a
Educação Física, enquanto área de conhecimento, representou nosso campo amostral. A
partir da palavra-chave “Huizinga”, foi encontrado um total de dez dissertações de mestrado e
uma tese de doutorado, entre o período de 1996 e 2017. Como critério de inclusão e exclusão
foram selecionados apenas aquelas dissertações e teses disponíveis até o momento da
pesquisa. A consulta aos estudos selecionados foi realizada no mês de abril de 2021. Como
estratégia de coleta de dados, adotamos a leitura dos resumos de todas as obras disponíveis,
porque essa estratégia se apresenta como um caminho possível para pesquisas que pretendem
compreender o estado da arte na produção do conhecimento acerca de um tema específico
(FERREIRA, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados encontrados apontaram para uma diversidade de pesquisas que a partir
de distintos interesses e vieses de interpretação procuram se apropriar do pensamento de
Huizinga para refletir sobre dois temas em particular – o jogo, e/ou o lúdico.
Dos onze trabalhos encontrados, apenas sete estavam disponível para acesso no
CTDC, sendo que apenas dois desses sete trabalhos assumiram o lúdico como fenômeno de
estudo. Na dissertação de Nehring (2014), o lúdico parece se confundir com o jogo na medida
em que o autor o anuncia como um elemento da cultura, enquanto que Huizinga (2017)

demarca que é o jogo que se configura como um elemento da cultura e não o lúdico. Outro
sentido atribuído ao lúdico por Nehring (2014) é poder funcionar como uma espécie de
instrumento capaz de reduzir ou exacerbar a prática do Bullying na escola. Na dissertação de
Figueiredo (2017), percebemos a inquietação do pesquisador em investigar como os
professores do Programa Segundo Tempo da cidade do Recife compreendem o lúdico na
prática pedagógica, demarcando o interesse pelo fenômeno do lúdico e não pelo jogo,
concebendo-os, dessa forma, de maneira distinta.
A polissemia da palavra jogo parece refletir sobre a diversidade de enfoques sobre o
tema nas teses e dissertações encontradas. Na dissertação de Santiago (2017), o jogo é tomado
como fenômeno cultural num estudo que optou pelos temas brinquedo e jogos tradicionais e
populares a partir da análise do Museu do Brinquedo Popular, localizado em Natal, Rio
Grande do Norte. Na dissertação de Muniz (2010), o jogo é concebido como estratégia
metodológica para o ensino. Na dissertação de Leite (2010), a autora observa os efeitos dos
usos da caixa de brinquedos, um recurso didático e metodológico, para a transformação da
prática pedagógica, além de identificar sinais de presença ou ausência de atitudes lúdicas na
atuação das professoras. Boas (2008) aborda o jogo como uma forma de manifestação da
cultura indígena Pataxó. Ribeiro (2000) investiga o jogo como fenômeno cultural presente na
escola.
Acerca dos estudos selecionados que tomaram o jogo como foco, foi possível
identificar dois grupos. O primeiro grupo de estudos procurou abordar o jogo como um
fenômeno cultural que se manifesta na escola (RIBEIRO, 2000), na cultura indígena (BOAS,
2008) e na tradição popular por meio dos brinquedos e das brincadeiras (SANTIAGO, 2017).
O outro grupo de estudos abordou o jogo como um recurso didático ou instrumento
metodológico para auxiliar no processo ensino aprendizagem (MUNIZ, 2010; LEITE, 2010).
Os achados em questão revelaram um enfoque maior dos estudos sobre o fenômeno
jogo em detrimento do lúdico. Além de demarcarem que a influência do pensamento de
Huizinga sobre as dissertações e tese publicadas no Brasil, na área de Educação Física, tem se
dirigido mais às contribuições que o autor tece para a compreensão do jogo enquanto
fenômeno cultural do que à compreensão da dimensão ludens, sensível e ontológica do
humano que costura a sua teoria. Esse último aspecto ainda pouco investigado.

Quanto ao aspecto metodológico, observamos que os estudos são, em sua maioria,
estudos empíricos e somente dois estudos de revisão bibliográfica. Na dissertação de Muniz
(2010), a revisão foi sobre o tema Jogos Cooperativos. E na dissertação de Nehring (2014), a
revisão foi sobre a importância do jogo para reduzir ou exacerbar a prática do bullying na
escola. Demonstrando, nesse aspecto, a escassez de estudos teóricos e reflexivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relatório de pesquisa aqui apresentado é parte de um estudo maior que pretende
fazer esse mesmo tipo de levantamento em outras fontes bibliográficas para estabelecer um
cenário mais amplo da influência do pensamento de Huizinga para a Educação Física
brasileira.
Embora tenhamos optado pela leitura dos resumos dos textos disponíveis,
reconhecemos que esta técnica revela suas lacunas na medida em que apresenta apenas um
fragmento do pensamento dos autores, silenciando outras partes do texto também importantes
que poderiam fornecer uma compreensão mais fiel do mesmo. Essas lacunas abrem
perspectivas para próximos estudos que possam empregar uma estratégia de leitura completa
das obras selecionadas.
Outra lacuna deixada por este estudo diz respeito à própria utilização do Catálogo de
Teses e Dissertações da Capes como fonte única de consulta. Verificamos que essa plataforma
não reúne todas as teses e dissertações publicadas no Brasil. Verificamos ainda que seu banco
de dados tarda a ser atualizado, e/ou não tem acesso a alguns repositórios de teses e
dissertações de universidades do país, uma vez que temos ciência de pelo menos mais uma
dissertação (PUJOL, 2019), que teve o pensamento de Huizinga como objeto de estudo e que
poderia ter integrado o corpus de análise deste levantamento.
Por fim, não é nossa pretensão neste artigo tecer algum posicionamento contra ou a
favor dos interesses das pesquisas de doutorado e mestrado em destaque, mas apresentar um
cenário dessa produção no campo da Educação Física brasileira abrindo perspectivas para
eventuais estudos futuros que pretendam se apropriar do referencial teórico que Huizinga tem
a nos oferecer. A partir do presente estudo, observamos uma maior influência do pensamento
de Huizinga sobre a temática do jogo no âmbito das teses e dissertações no campo da

Educação Física, revelando a pouca atenção dos estudos acerca da importância do traço
sensível e ontológico do humano que reveste as manifestações do jogo – o lúdico.

THE INFLUENCE OF HUIZINGA'S THOUGHT ON PHYSICAL
EDUCATION: A STATE OF THE ART AMONG THE THESES AND
DISSERTATIONS PUBLISHED IN BRAZIL
ABSTRACT
We aim to survey the influence of Huizinga's thought on the theses and dissertations available
in the Capes Catalog, in the area of Physical Education. Seven dissertations were found,
which had their abstracts analyzed as a technique for constructing the results. They pointed
out a greater interest in studies on the theme of the game, to the detriment of playfulness.
KEYWORDS: Huizinga; State of the art; Physical Education.

LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE HUIZINGA SOBRE LA
EDUCACIÓN FÍSICA: UN ESTADO DEL ARTE DE LAS TESIS DE
DOCTORADO Y MAESTRÍA PUBLICADAS EN BRASIL
RESUMEN
Objetivamos averiguar la influencia del pensamiento de Huizinga sobre las tesis disponibles
en el Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, en el área de Educación Física. Fueron
encontrados siete trabajos, los cuales tuvieron sus resúmenes analizados como parte de la
técnica de construcción de resultados empleada. Los resultados demostraron una tendencia
mayor de los estudios acerca de la temática del juego como factor principal de la influencia
de Huizinga.
PALABRAS CLAVES: Huizinga; Estado del arte; Educación Física.
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A PRESENÇA DE FEYERABEND NO CAMPO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Silas Alberto Garcia,
Universidade Federal de Goiás (PPGEF-UFG)
Gabriel Carvalho Bungenstab,
Universidade Estadual de Goiás (UEG-ESEFFEGO/ PPGEF-UFG)

RESUMO
Objetivou analisar a presença dos escritos de Paul Feyerabend no campo da Educação
Física brasileira e avaliar de que maneira os seus contributos epistemológicos aparecem nas
produções científicas da área. Para isso, realizamos um levantamento bibliográfico em três
periódicos da Educação Física. As análises realçaram que a Educação Física ainda não
instituiu liames com Feyerabend, pois os seus constructos epistemológicos são praticamente
invisíveis no campo.
PALAVRAS-CHAVE: Feyerabend; Epistemologia; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Desde o momento em que Medina (1990) trouxe à tona na década de 80 a necessidade
da Educação Física (EF) entrar em crise no seu clássico livro “A Educação Física cuida do
corpo e...“mente”, o campo entrou em um processo de conflito “existencial”.

Em

consequência disso surgiram, entre outros, questionamentos do tipo: o que somos? Somos
uma Ciência? Qual nosso valor? Qual nossa função social e política? O que podemos ser? O
que estamos sendo? Bem, para a felicidade de alguns e lamúria de outros, algumas dessas
indagações permanecem em indefinição.
Tentativas de solucioná-las não faltaram. Vários autores e grupos, valendo-se de
diferentes autores, teorias e ideologias entraram no debate epistemológico – corroborando
para a constituição de uma área plural – e buscaram dar à EF um novo sentido. Não obstante,
conforme Garcia, Fensterseifer e Rezer (2021) as discussões travadas não resolveram
totalmente as crises de nosso campo. Considerando e refletindo sobre isso, os autores
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argumentam que a EF se configurou como um campo plural, mas que, infelizmente, não tem
conseguido lidar muito bem com sua pluralidade.
Então, levando em conta esse cenário de crise e a pluralidade da área, surgiu-nos a
hipótese de que os constructos epistemológicos de Paul Feyerabend podem ser significativos
para reflexionarmos e avaliarmos o nosso campo. Análogo a isso, as seguintes problemáticas
vieram à tona: a epistemologia feyerabendiana foi acionada nas produções do nosso campo?
Se foi, quais os diálogos que os autores da EF estabeleceram com ela?
Portanto, a presente pesquisa possui como objetivo diagnosticar a presença de
Feyerabend no campo da EF brasileira e avaliar de que maneira os seus contributos
epistemológicos aparecem nas produções científicas da área.
UMA SUCINTA APRESENTAÇÃO DE PAUL FEYERABEND
Paul Karl Feyerabend, certamente é, disparadamente, o pensador mais emblemático,
controverso e mal interpretado do século XX. Nascido em Viena na Áustria no ano de 1924,
Feyerabend em sua vida adulta se consolidou como um singular e notável físico e professor
de Filosofia e Filosofia da Ciência trabalhando em renomadas e consagradas universidades da
Europa e dos Estados Unidos (FEYERABEND, 1996).
Ademais, Feyerabend escreveu vários livros significativos que contribuem para uma
compreensão mais crítica de questões atinentes à Ciência, à epistemologia e ao
desenvolvimento do conhecimento. Suas principais obras são: Contra o método, Adeus à
Razão, A Ciência em uma Sociedade Livre, Diálogos sobre o conhecimento, Matando o
tempo: uma autobiografia, Ciência, um monstro: lições trentinas e A conquista da
abundância.
Feyerabend ao longo de sua jornada acadêmico-profissional colecionou inúmeras
polêmicas em virtude do seu modo peculiar e cáustico de compreender questões referentes
principalmente com a Ciência. Ele foi um verdadeiro outsider da Ciência. A mola propulsora
para a sua fama (e ao mesmo tempo para sua difamação) mundial foi a publicação de seu livro
Contra o método. Nesse livro, Feyerabend emitiu críticas ousadas e rígidas ao modelo
tradicional de Ciência, especialmente às noções de método, regras, padrões universais,
racionalidade e razão, pois em sua concepção elas estavam levando ao dogmatismo e à

uniformidade do conhecimento. Ademais, ele advogou pela pluralidade do conhecimento
(FEYERABEND, 2011).
Pelo seu atrevimento de criticar a Ciência, algo que até então era impensável, dado
que a Ciência se apresentava como irreprochável, Feyerabend foi extremamente
incompreendido. Fato esse que lhe custou apelidos como: o pior inimigo da ciência, “o
terrorista epistemológico”, “profeta do irracionalismo”, “Salvador Dalí da filosofia
acadêmica” etc. (DAMASIO; PEDUZZI, 2017).
Dessa forma é válido esclarecer que o pensador austríaco não negava a ciência, mas
sim o modo como ela vinha sendo conduzida, isto é, de forma dogmática, monística,
uniforme, imperialista e tirânica. Claro que no escopo de suas obras, Feyerabend solapa a
Ciência e seu poderio na sociedade, o que pode levar, se não for feita uma leitura atenta e
circunspecta de seus escritos, a uma compreensão de anticientificidade. Contudo, o que ele
buscava era defender a pluralidade global e contribuir para “[...] uma melhor compreensão das
ciências, de uma melhor organização da sociedade, [...] melhores relações entre os indivíduos
[...]” (FEYERABEND, 1996, 142).
METODOLOGIA
Metodologicamente esse trabalho, no que concerne ao tipo de pesquisa por
delineamento, se constituiu por intermédio da pesquisa bibliográfica. Além disso, como os
dados foram analisados tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, a abordagem
utilizada foi a quanti-qualitativa (SOUZA; KERBAUY, 2017).
Realizamos um mapeamento dos principais periódicos editados na área da EF no
Brasil, a partir da classificação “Qualis” (2013–2016) da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Diante disso, foram utilizados cinco critérios de seleção
e escolha das revistas a serem pesquisadas: 1) revistas brasileiras da área da Educação Física
que publicasse em língua portuguesa; 2) revistas que disponibilizam todos seus números de
forma online desde a sua primeira edição; 3) revistas que publicam, principalmente, pesquisas
na área sociocultural e pedagógica da Educação Física brasileira; 4) revistas com o QualisCapes classificadas entre A1 até B2 e, 5) revistas que tiveram sua primeira edição publicada
ainda no século XX. Assim, foram escolhidos três periódicos: Revista Motrivivência, Revista
Movimento e Revista Pensar a Prática.

Feito isso, o propósito inicial foi realizar um mapeamento de caráter quantitativo das
referências a Feyerabend nas produções científicas desses periódicos. Para isso, entramos nas
páginas virtuais das três revistas e analisamos individualmente cada artigo publicado desde a
primeira edição até o ano de 2020. Como critério de exclusão, os editoriais, as entrevistas e as
resenhas não foram incluídos.
Já no segundo momento, o foco foi qualitativo, uma vez que buscamos avaliar,
categorizar e refletir o modo como as teorias, os termos e os conceitos epistemológicos de
Feyerabend foram utilizados e apropriados nas produções científicas desses periódicos do
campo da EF.
A INVISIBILIDADE DE FEYERABEND NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
Busca-se nesse tópico denotar o mapeamento que realizamos com o intuito de
verificar a presença de Feyerabend nas produções de três periódicos do nosso campo. Então,
construímos o quadro 1 para apresentar o quantitativo de vezes que Feyerabend foi
referenciado em cada periódico analisado.
Quadro 1 - Número total de artigos publicados e número de artigos que referenciam Paul Feyerabend
em cada periódico até 2020
Ano/Periódicos
Total de artigos
publicados até 2020
Artigos que
referenciam
Feyerabend até 2020

Revista
Movimento

Revista Pensar
a Prática

Revista
Motrivivência

TOTAL

1016

837

676

2529

7

0

0

7

Fonte: construido pelos autores

Como se nota no quadro 1, Feyerabend foi referenciado somente 7 vezes em um
contexto de 2529 produções científicas conferidas. Percentualmente isso representa apenas
0,28% do total de artigos publicados nos três periódicos até o ano de 2020. Destaca-se
também o fato de todos os 7 (100%) trabalhos encontrados que referenciam Feyerabend terem
sido publicados na Revista Movimento.
Visto isso, fica evidente que em termos quantitativos existe uma invisibilidade de
Feyerabend nas produções da EF nos periódicos analisados, ele quase não foi acionado.
Quando realizamos uma análise qualitativa dos usos que os 7 trabalhos fizeram das teorias

epistêmicas de Feyerabend, a invisibilidade ficou ainda mais expressa. Primeiro porque o
único trabalho de Feyerabend referenciado foi o seu livro Contra o Método, segundo que
somente 2 (28,57%) dos artigos exploraram os constructos epistemológicos do autor, ao passo
que os demais apenas o citam, mas não abordam nenhum conceito sequer do pensador
vienense.
O trabalho de Silva (2002) até produz uma boa síntese de algumas das principais
ideias que Feyerabend desenvolveu em seu livro Contra o Método, porém nenhum nexo
direto com a EF foi realizado. Ademais, a autora comete alguns deslizes conceituais, tais
como afirmar que Feyerabend sustenta o princípio “tudo vale” e o anarquismo epistemológico
como uma proposta metodológica.
Por sua vez, Sobral (1995), num primeiro momento, cita Feyerabend para fazer uma
crítica pontual sobre o movimento de trazer de forma totalmente mecanizada e superficial
variados conceitos e teorias complexas de outras áreas para as discussões do nosso campo.
Aqueles que reproduzem essa tendência, o autor os denominou de psitacistas. Explana
também que, via de regra, eles estão distantes dos triviais problemas do campo. E continua:
São aquilo a que Feyerabend chama [...], “os roedores da ciência”, os que
não a praticam, os que ignoram as suas condições de realização mas que
ferram os dentes nas teorias e nas hipóteses dos cientistas práticos,
discutindo a sua coerência interna e propondo caminhos mais conformes às
bitolas do nacionalismo, “uma filosofia que se serve da imagem congelada
da ciência para aterrorizar as pessoas menos familiarizadas com a sua
prática” (SOBRAL, 1995, p. 15).

Sobral (1995) também aciona Feyerabend quando versa sobre a autonomia dos fatos.
No entanto, ele cai em incoerência ao afirmar que o filósofo austríaco alvitra o princípio de
autonomia dos fatos no sentido destes antecederem as teorias. Feyerabend (2011, p. 52) não

preconiza esse princípio, ele apenas o denomina e ainda critica-o dizendo que: “fatos e teorias
estão muito mais intimamente ligados do que o admite o princípio da autonomia”.
Destarte, depreende-se que o campo da EF brasileira ainda não instituiu liames com
Feyerabend. A utilização das teorias epistemológicas desse pensador nas produções da área
foi ínfima, superficial e marcada por alguns deslizes teóricos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivamos netse texto realizar um levantamento bibliográfico para analisar a
presença e o uso de Feyerabend nas produções científicas de três periódicos da EF brasileira.

As análises realçaram que os constructos epistemológicos desse nótavel filósofo da Ciência
são praticamente invisíveis em nossso campo. As ideias e reflexões de Feyerabend são ainda
muito mal interpretadas e em vários casos usadas de maneira improcedente. Ponderamos que
talvez isso tenha sido um dos principais motivos para a pouca utilização desse autor em nosso
campo.
Nessa esteira, emerge também a adjacente indagação: será que a invisibilidade de
Feyerabend se dá porque as teorias e conceitos cunhados por ele não contribuem para as
discussões do campo da EF? Em hipótese, acreditamos não ser o caso. Conjecturamos que o
corpus feyerabendiano pode ser profícuo para a valorização da pluralidade e para discutirmos,
compreendermos e, porventura, superarmos algumas das problemáticas e dualidades do nosso
campo. Outrossim, os escritos de Feyerabend nos propicia recursos epistêmicos para
defrontarmos tendências dogmáticas, monistas, colonialistas e totalitárias que buscam a
uniformização do conhecimento.
Em escusas, esse trabalho se limitou a analisar apenas três periódicos da área, porém,
tencionamos realizar posteriormente uma investigação mais ampla na qual mais periódicos da
Educação Física serão analisados.

THE PRESENCE OF FEYERABEND IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
It aimed to analyze the presence of Feyerabend in the field of Brazilian Physical Education
and to evaluate how his epistemological contributions appear in the scientific productions of
the area. For this, we carried out a bibliographic survey in three Physical Education
journals. The analyzes highlighted that Physical Education has not yet established links with
Feyerabend, as his epistemological constructs are practically invisible in the field.
KEYWORDS: Feyerabend; Epistemology; Physical Education;

PRESENCIA DE FEYERABEND EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN
Objetivó analizar la presencia de Feyerabend en el campo de la Educación Física brasileña y
evaluar cómo aparecen sus aportes epistemológicos en las producciones científicas del área.
Para ello, realizamos un relevamiento bibliográfico en tres revistas de Educación Física. Los
análisis destacaron que la Educación Física aún no ha establecido vínculos con Feyerabend,
ya que sus constructos epistemológicos son prácticamente invisibles en el campo.
PALABRAS CLAVES: Feyerabend; Epistemología; Educación Física;
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APONTAMENTOS PARA UMA CRÍTICA ONTOLÓGICA COMO
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EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE NEGACIONISMO1
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RESUMO
O texto aponta os elementos para a crítica ontológica, à luz da concepção materialista
histórica e dialética, enquanto método de análise da produção científica em educação física.
Trata-se de uma revisão da literatura. Demostra como a rigorosidade analítica da crítica
ontológica, partindo da totalidade social, contribui para superar as contradições do real.
PALAVRAS-CHAVE: Crítica ontológica; produção do conhecimento; Educação Física.

O texto apresenta apontamentos sobre os pressupostos teóricos-metodológicos que
fazem da crítica ontológica, à luz da concepção materialista dialética da história, um método
para análise rigorosa da produção científica na área da Educação Física. A partir dessa
concepção é possível, além de apontar as tendências da produção científica, o reconhecimento
das conexões histórico-sociais e apontar possibilidades superadoras.
Na atual conjuntura, frente a um governo genocida e negacionista que ataca os
trabalhadores e seus direitos e desmonta o Estado, é fulcral que os professores de Educação
Física assumam sua posição na luta de classe em defesa da ciência e da vida, pois não existe
neutralidade ou inocência na batalha das ideias.
A crítica ontológica, enquanto método de análise, trata-se de uma mediação para
alcançar o pôr do fim na produção científica, não sendo reduzida ao aparato técnicoinstrumental, nem prescindindo da concepção de ser humano-sociedade, de ciência1
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conhecimento, de educação-formação, de tempo, dos processos de valoração, de educação
física e de projeto histórico.
FUNDAMENTOS PARA UMA CRÍTICA ONTOLÓGICA
As raízes históricas da Educação Física brasileira estão fincadas na legitimação da
consecução do projeto burguês de sociedade e seu correspondente modo de produção dos
bens, sejam eles materiais ou não materiais. Tem como centralidade a assepsia social
preconizada pelo higienismo, pela eugenia médico-sanitária e pelo conservadorismo da
disciplina militar como instrumento de repressão, docilização e despolitização dos
comportamentos humanos (SOARES, 2004).
Para legitimar essa condição foi preciso produzir conhecimento, assentada numa
matriz científica positivista, que preconizava os interesses políticos-ideológicos de um
determinado tempo histórico. A preocupação esteve na manutenção da ordem, na construção
de uma sociedade moderna e na preparação de trabalhadores para a indústria nascente.
A partir do mapeamento de teses e dissertações que realizaram balanços críticos sobre
produção do conhecimento científico, é possível identificar, pelas regularidades de seus
resultados, o predomínio dos interesses dominantes por diferentes discursos.
Dos elementos apresentados em suas sínteses destacamos: a predominância da matriz
empírico analítica (CHAVES, 2005; DALCASTAGNÉ, 2012); acentuação na determinação
biológica e biodinâmica (NASCIMENTO, 2010; SACARDO 2013); a ênfase do realismo
empírico (ÁVILA 2008); estruturação do pensamento no sistema lógico-formal (ZEFERINO,
2017; VILAS BOAS, 2019) acentuação da particularidade, subjetividade, a negação das
metateorias e da realidade (SANTOS, 2012; SILVA, 2015).
Os estudos desenvolvidos por Gamboa (2007), Taffarel e Albuquerque (2010),
Húngaro e Húngaro (2013) trataram de tecer uma crítica contundente às formas como as
produções científicas criam verdadeiras ilusões sobre o real.
Toda formulação ideal traduz um reflexo da realidade, é uma escolha entre
alternativas, por isso não há como concebê-la desinteressada na luta de classes, pois, segundo
Lukács, não existe pesquisador inocente na história. Haja vista que
Tanto os problemas quanto as vias de resolução são colocados à filosofia
pelo desenvolvimento das forças produtivas, pelo desenvolvimento social,
pelo desdobramento das lutas de classe. Os traços fundamentais e decisivos

de qualquer filosofia não podem jamais ser revelados exceto por meio do
reconhecimento dessas forças motrizes primárias (LUKÁCS, 2020 p. 9)

Para compreender essa dinâmica entre pensamento e desenvolvimento social a crítica
ontológica se torna o instrumento teórico que permite apreender determinidades históricosociais do objeto para superar seu estágio atual (LUKÁCS, 2015).
A CRÍTICA ONTOLÓGICA À LUZ DA CONCEPÇÃO MATERIALISTA HISTÓRICA E
DIALÉTICA
O que significa uma crítica ontológica? Significa ser radical, ir à raiz do problema,
expor seus fundamentos; separar, descrever, explicar fragmento por fragmento, determinação
por determinação, compreender os nexos dos fragmentos e determinações como uma unidade
síntese de múltiplas determinações que estão envoltos numa totalidade maior, a social.
Na crítica ontológica ao pensamento dialético metafísico, Engels (2015 expôs os
elementos essenciais para pensar os fenômenos/objetos na totalidade.
Quando submetemos a natureza ou a história humana, ou a nossa própria
atividade intelectual, à análise pensante, que nos salta à vista, em primeiro
lugar, é imagem de um entrelaçamento infinito de interconexões e
interações, no qual nada permanece o que e como era nem onde estava, mas
tudo se move, se modifica e fenece. Para conhecer [os] pormenores, temos
que retirá-lo de seu contexto natural ou histórico e examinar uma a uma
delas quanto a sua constituição, suas causas e seus efeitos específicos. Num
exame mais preciso, descobrimos também que os dois polos de um
antagonismo, como positivo e negativo, são tão inseparáveis um do outro e
que, apesar de todo o seu caráter antagônico, interpenetram-se
reciprocamente; descobrimos igualmente que causa e efeito são
representações que só tem validade como tais quando aplicadas ao caso
individual, mas, assim que examinamos o caso individual com sua conexão
com a totalidade do mundo, causa e feito e fundem, se dissolvem na noção
da interação universal, na qual causa e feito trocam continuamente sua
posição, e o que agora aqui é efeito depois e ali se transforma em causa, e
vice-versa(ENGELS, 2015, p. 49-51)

Partindo das premissas defendidas por Marx e Engels (2014) e Lukács (2015), o
primeiro pressuposto da crítica ontológica é considerar o trabalho enquanto ato decisivo que
permite o desenvolvimento da consciência para satisfação das necessidades humanas de
primeira e segunda ordem. Segundo Marx e Engels (2014, p. 43) “[...] primeiro pressuposto
de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de
que os homens têm de estar em condições de viver para poder “fazer história [...]”.

Para análise e explicação dos pressupostos ontológicos, gnosiológicos, axiológicos
teleológicos e epistemológico dispostos na produção científica na área da Educação Física no
Brasil, a crítica ontológica funda-se na totalidade social como ponto de partida e de chegada
(LUKÁCS, 2015).
O objeto da crítica ontológica não é o que indivíduos pensam sobre a realidade, mas os
condicionantes históricos que influem nas ideias, a relação entre ser e pensar. Portanto, seu
sentido é nexo entre os determinantes históricos e o desenvolvimento humano.
A realidade é concebida como uma síntese multideterminada, possível de
cognoscibilidade e alteração. Dessa forma, a ciência é uma atividade que busca “[...] entender
e explicar racionalmente a natureza, buscando formular leis que, em última instância, permita
atuação humana (ANDERY, 2007, p. 13)
Assim, a relação entre sujeito entre objeto (humano-natureza-humano) é de identidade
da identidade (LUKÁCS, 2015), havendo uma interconexão entre objetividade e
subjetividade.
A crítica ontológica considera que a produção científica é um complexo que
condiciona e é condicionado por outros complexos (LUKÁCS, 2015). Isso exige do
pesquisador a apreensão da relação entre indivíduo e gênero, o biológico e o social,
singularidade, particularidade e totalidade, objetividade e subjetividade, causa e efeito,
contingência e necessário, tempo e espaço, aparência e essência, ser e pensamento, conteúdo e
forma, qualidade e quantidade, realidade e possiblidade, contradição e movimento numa
perspectiva materialista histórica e dialética.
Do ponto de vista político-ideológico, esse exercício é essencial para possa revelar os
supostos da produção do conhecimento sobre as contradições do real e como tendencialmente
está se expressando a consecução do projeto burguês de sociedade contra Educação Física
crítico-superadora e a fruição da classe trabalhadora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crítica ontológica enquanto método de análise da produção científica em Educação
Física, se pauta na rigorosidade científica, pelos instrumentos, técnicas e teorias, partindo do
modo de produção da existência humana. É fundada na realidade concreta e direcionada para
a transformação da realidade com novos valores.

Recupera a rigorosidade da reflexão filosófica e científica de conjunto, estabelece os
nexos entre a produção científica, as determinidades sociais e o desenvolvimento humano;
critica as posições fragmentárias, biologizante e a-históricas, estabelece a relação entre sujeito
e objeto e as leis e categorias da dialética.
A crítica ontológica incorpora a análise epistemológica e avança para revelar nexos
causais teologicamente postos. Dessa forma, é possível apreender os fundamentos ontológicos
que fazem da produção científica o que ela é, bem como a posição do pesquisador na luta
classe, pois a sua tarefa histórica, da crítica ontológica, é ser um instrumento de luta para
emancipação humana pela superação da sociedade capitalista.

NOTES FOR AN ONTOLOGICAL CRITICISM AS A METHOD OF
ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN PHYSICAL
EDUCATION IN TIMES OF NEGATIONISM
ABSTRACT
The text points out the elements for ontological criticism, in light of the historical and
dialectical materialist conception, as a method of analysis of scientific production in physical
education. This is a literature review. It demonstrates how the analytical rigor of ontological
criticism, starting from the social totality, helps to overcome the contradictions of reality.
KEYWORDS: ontological criticism; knowledge production physical education.

NOTAS PARA UNA CRÍTICA ONTOLÓGICA COMO MÉTODO DE
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN
FÍSICA EN TIEMPOS DE NEGACIONISMO
RESUMEN
El texto señala los elementos para la crítica ontológica, a la luz de la concepción materialista
histórica y dialéctica, como método de análisis de la producción científica en educación
física. Ésta es una revisión de la literatura. Demuestra cómo el rigor analítico de la crítica
ontológica, partiendo de la totalidad social, ayuda a superar las contradicciones de la
realidad.
PALABRAS CLAVES: crítica ontológica; producción de conocimiento; educación física.
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RESUMO
Neste trabalho problematizamos a atividade epistemológica do campo Educação Física (EF)
a partir do conceito de hibridismo no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).
Optou-se pela pesquisa bibliográfica, com o objetivo de problematizar apontamentos sobre a
atividade epistemológica a partir do conceito de hibridismo, perpassando pelo conceito de
campo, para pensar os GTT’s como espaço da divergência e tensionamento da relação teoria
e prática no universo das práticas corporais.
PALAVRAS-CHAVE: atividade epistemológica; hibridismo; CBCE.
INTRODUÇÃO
Nosso objetivo com este trabalho foi problematizar apontamentos sobre a atividade
epistemológica a partir do conceito de hibridismo, perpassando pelo conceito de campo, para
pensar os Grupos de Trabalhos Temáticos (GTT’s) do CBCE como espaço da divergência e
tensionamento da relação teoria e prática no universo das práticas corporais.
Tivemos como problema de pesquisa: o conceito de hibridismo pode ser uma chave
analítica para pensar o debate sobre a atividade epistemológica na EF nos GTT’s do CBCE?
Quanto à empiria, optou-se por diferentes fontes teóricas que são agrupadas para dar sentido
(FOUCAULT, 2008). Portanto, uma pesquisa bibliográfica. Considerando que, de acordo
com Feyerabend (2007), não existe uma razão única, porém, porém, a vida em si, os mistérios
e as relações.
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SOBRE O CAMPO ACADÊMICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA
O campo acadêmico da EF brasileira foi formado por vários interesses e discursos, a
própria ideia de campo foi sendo elaborada a partir da influência de várias outras áreas de
conhecimento. Todavia, a partir de apontamentos de Bracht (2014), é possível dizer que, nele
e no processo de sua formação, a construção de um pensamento identificado diretamente com
as “peculiaridades” da EF ficou em segundo plano.
A respeito da noção de campo, é como um espaço de constante debate, correlação de
forças e de disputas entre indivíduos ou grupos (BOURDIEU, 2012). Desse modo, todo
campo é sempre posto em movimento em decorrência da busca pela dominação do próprio.
Assim, o campo científico se faz a partir de acordos e de pontos comuns tomados pela
comunidade científica que ajudam a validar certos conhecimentos.
A EF, de acordo com Soares (2012), foi sendo constituída como de intervenção
médica e pedagógica entre o final do século XVIII e início do século XIX, sendo a escola um
lócus para a realização da prática de ginásticas, jogos, danças, esportes. Em contextos,
cidades, culturas e relações diferentes, foram sendo efetivadas estas práticas corporais que
recebiam diversas influências de disciplinas científicas (Medicina, Anatomia, Biologia,
Fisiologia, Biomecânica e Pedagogia), assim como de áreas de intervenção institucionais
(exércitos) ou não institucionais como festas e circos.
Durante boa parte do século XX, no Brasil, a produção de conhecimento e os debates
acadêmicos estavam circunscritos à estas dimensões intervencionistas apontadas, orientadas
pelas ciências e disciplinas emergentes, sobretudo da saúde e educação. Nesse ínterim, até os
anos 1960 o discurso pedagógico da EF era eminentemente instrumental (BRACHT, 2014).
Ainda, a teorização presente na EF até a década de 1980 em geral foi realizada a partir dos
conceitos e metodologias de outras áreas de conhecimento e instituições, como, por exemplo,
da medicina, das instituições militares, do esporte e da pedagogia.
A datar da década iniciada em 1970, o status social que o esporte ganhou após a
segunda guerra mundial lhe credenciou para ser o principal objeto da comunidade científica
da área, o que fez surgir no vocabulário da comunidade científica da EF a nomenclatura
“Ciências do Esporte” (BRACHT, 2014). Para Bracht (1997), trata-se de um momento
marcado pelo cientificismo e de uso do esporte baseado na racionalidade científica. O que fez
com que a escola passasse a ter a função de formação de atletas. Gamboa (2010) destaca que

o processo de criação de especialistas em ciências do esporte em várias perspectivas, acabou
por manter o colonialismo epistemológico presente na EF desde a sua subordinação às
instituições médicas e militares nos séculos XIX e XX.
Entretanto, do ponto de vista de uma inflexão no campo acadêmico-científico, o
desenvolvimento dos debates mais críticos na área da EF foi possibilitado, dentre vários
acontecimentos, devido à presença, inicialmente como estudantes, de professores da área da
EF na Pós-graduação em Educação no Brasil entre o fim dos anos 70 e anos 80 do século
passado. (BRACHT, 2014). O efeito da formação acima mencionada, foi a geração de um
discurso de oposição às ciências do esporte, que começou a ser construído por intermédio das
teorias da Educação que passaram a penetrar a área da EF.
Ainda que sejam diferentes em vários aspectos, todas essas formulações pretendiam
legitimá-la como uma prática pedagógica com intenções formativas. Portanto, para Caparroz
(2007) um conjunto de produções e de críticas aos fundamentos históricos da EF e de atores
políticos ficou conhecido como Movimento Renovador, que em geral buscou questionar os
paradigmas da aptidão física e do esporte.
Contudo, pensando a produção de conhecimento como atividade epistemológica,
como um processo vivo: é possível reescrever os caminhos da Educação Física todos os dias?
Ainda, o questionamento de Bracht (2013, p. 25) “qual cientificidade” reivindicamos para a
EF? Ainda, o de Fensterseifer (2020) e o “Dilema de Mafalda: Para onde vamos?” (p. 14).
ATIVIDADE EPISTEMOLÓGICA E HIBRIDISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
Emprestamos de Burke (2003) a noção de hibridismo para pensarmos o fenômeno da
difusão de várias teorias e campos de pesquisa presentes na EF brasileira. Especialmente
hibridismo cultural, que pode ser compreendido como o processo de encontro, contato,
interação e troca entre diferentes culturas. Nesse sentido, a centralidade é o reconhecimento
de que as culturas se formam a partir do contato com o diferente.
Assim, utilizamos a noção de hibridismo, Burke (2003), para designar o fato de que a
produção de conhecimento pode se dar como atividade epistemológica, o que pode incluir o
encontro, o contato, a interação, a troca e a tensão entre diferentes. Outro ponto, sabe-se que a
formação acadêmica na EF acabou por expressar “confrontos” epistemológicos oriundos das

mais diversas ciências. Betti e Gomes-da-Silva (2019) destacam que o hibridismo faz parte da
própria natureza da Educação Física, pois:
É a diversidade e convergência de sentidos antagônicos que a constitui como
uma prática social e de linguagem, que valoriza a experiência e prioriza
processos. De modo que esse componente é educação que promove saúde, é
saúde que promove educação; portanto, pertence ao campo das ciências
tanto sociais quanto ao da saúde (p. 39).

De acordo com Lovisolo (1995; 2007), precisamos caminhar no sentido de
reconhecermos o complexo mosaico de saberes que forma a nossa área. Nas palavras de Vaz
(2003), devemos cuidar das fronteiras do campo sem necessariamente fixarmos e nem
tornamos rígidos os limites da pesquisa e da reflexão na área da EF. Pois, de acordo com
Fensterseifer (2013), “somos construtores de sentido e já o fazemos em um horizonte de
sentido (p. 40).
Renovamos a proposta de Rezer (2010, p. 89) de “olhar para dentro”, tendo o CBCE
como espaço para “aproximar a divergência, tal como expresso em seu próprio estatuto”.
Ainda, reforçar “a possibilidade de tencionar a relação teoria e prática” nos GTTs” (p. 90).
Entende-se que o CBCE é um marco histórico e de vivência das diferentes teorias. Sendo que
a distribuição dos GTT’s do CBCE é expressão histórica desse marco, são “polos de reflexão,
produção e difusão de conhecimento”:
1 – Atividade Física e Saúde; 2 – Comunicação e Mídia; 3 – Corpo e
Cultura; 4 – Epistemologia; 5 – Escola; 6 – Formação Profissional e Mundo
do Trabalho; 7 – Gênero; 8 – Inclusão e Diferença; 9 – Lazer e Sociedade;
10 – Memórias da Educação Física e Esporte; 11 – Movimentos Sociais; 12
– Políticas Públicas; 13 – Treinamento Esportivo. [...] Os GTTs são as
instâncias organizativas responsáveis por ser: - Pólos aglutinadores de
pesquisadores com interesses comuns em temas específicos; - Pólos de
reflexão, produção e difusão de conhecimento acerca do referido tema; Pólos sistematizadores do processo de produção de conhecimento. Fonte:
http://www.cbce.org.br/gtts/

Infere-se que o hibridismo faz parte da própria natureza da EF, que tem uma natureza
e caminhos complexos, um mosaico de saberes. Por isso mesmo é preciso cuidar das
fronteiras da EF. Contudo, de acordo com Rezer (2010), pensamos “no diálogo possível,
possibilidades vivas de construção de novos sentidos”. Contudo, podemos debater no CBCE!

Portanto, considerar a possibilidade do hibridismo na produção de conhecimento sobre as
grandes problemáticas presentes no âmbito das práticas corporais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No limite, trata-se de pensar que os problemas da EF são complexos, e que, por isso
mesmo, necessitamos fortalecer a pesquisa em EF e uma postutura híbrida, ética e criativa. É
um caminho! Concluindo que o CBCE pode ser um espaço para “aproximar a divergência,
tensionar a relação teoria e prática nos GTTs, possibilitar a vivência das diferentes teorias.
Portanto, possibilitar o hibridismo na produção de conhecimento sobre as grandes
problemáticas presentes no âmbito das práticas corporais.

EPISTEMOLOGICAL ACTIVITY, HYBRIDISM AND THE BRAZILIAN
COLLEGE OF SCIENCES OF SPORT
ABSTRACT
In this work, we discuss the epistemological activity of the Physical Education field from the
concept of hybridity at the Brazilian College of Sport Sciences (CBCE). We opted for the
bibliographical research, with the objective of problematizing notes on the epistemological
activity from the concept of hybridity, passing through the concept of field, to think of the
GTT's as a space of divergence and tensioning of the theory and practice relationship in the
universe of bodily practices.
KEYWORDS: epistemological activity; hybridity; CBCE.

ACTIVIDAD EPISTEMOLÓGICA, HIBRIDISMO Y COLEGIO
BRASILEÑO DE CIENCIAS DEL DEPORTE
RESUMEN
En este trabajo, discutimos la actividad epistemológica del campo de la Educación Física
desde el concepto de hibridación en la Facultad Brasileña de Ciencias del Deporte (CBCE).
Se optó por la investigación bibliográfica, con el objetivo de problematizar apuntes sobre la
actividad epistemológica desde el concepto de hibridación, pasando por el concepto de
campo, para pensar en los GTT's como un espacio de divergencia y tensión de la relación
teoría-práctica en el universo de prácticas corporales.
PALABRAS CLAVES: actividad epistemológica; hibridación; CBCE.
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RESUMO
Analisou-se publicações sobre os aspectos pedagógicos da competição esportiva em revistas
científicas nacionais no período de 2010 e 2020, por meio de uma revisão sistemática de
literatura. Identificou-se 42 estudos, organizados em três eixos temáticos “competição como
ferramenta pedagógica de formação”, “engenharia competitiva” e “competição na escola”.
O conjunto de estudos confirmam a competição como uma importante estratégia pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: pedagogia do esporte; competição esportiva; esporte de base.

INTRODUÇÃO
Pesquisadores propõem o esporte como uma ferramenta educacional e pedagógica de
transmissão de valores positivos aos jovens, capaz de transcender o próprio âmbito esportivo
pelo caráter formativo global àqueles que experienciam (CÔTÉ; HANCOCK, 2014; BENTO,
2004),
Dentro da gama de valores que está imersa no contexto esportivo, pode-se destacar:
aplicação de paixão em tudo aquilo que se faz, desenvolvimento e teste de competências,
disciplina e autodisciplina, harmonia no trabalho em equipe, reconhecimento de papéis e
lideranças, interação com adversários e juízes, respeito as regras do jogo, resiliência e
entendimento da linha tênue entre vitória e derrota, incorporação do gosto pela tomada de
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decisão e seus riscos, assumir responsabilidades e aceitar críticas, inovação, criatividade,
alegria e otimismo para participação no jogo, controle de diferentes estados emocionais e
mentais (BENTO, 2004).
Ainda que a competição seja inerente ao esporte (BENTO, 2004), há uma resistência
ao uso da competição esportiva para fins formativos e educativos, em decorrência de fatores
que apontam uma visão negativa sobre ela como: a participação e especialização precoce,
organização de pedagogia de treino orientada ao esporte de base idêntica ao esporte elite
destinada a adultos, a competição focado no produto e não no processo provocando uma
cobrança excessiva de resultados positivos nos jovens atletas, processos seletivos e de
desenvolvimento de talentos orientados a aqueles atletas com estados maturacionais mais
avançados, essas são as razões mais recorrentes tratando-se da evasão esportiva de atletas
juvenis (LEONARDO; GALATTI; SCAGLIA, 2017; LEONARDO; SCAGLIA, 2018;
GONÇALVES; GONZÁLEZ; BORGES, 2019; CRANE; TEMPLE, 2014).
Com a finalidade de neutralizar os desdobramentos e desenvolvimentos negativos do
formato competitivo adulto aplicado para jovens, é cunhado o termo “Engenharia
Competitiva” (EC), que se refere ao processo sistemático de mudança no ambiente da
competição com o objetivo de melhorar as experiências desses atletas, sendo considerada uma
solução plausível para o negativismo implantado na competição (MARQUES, 2004). A EC
prioriza o envolvimento dos atletas e o foco no processo de desenvolvimento e formação
esportiva a partir de um contexto competitivo desenhado para apoiar, sustentar e garantir uma
equalização competitiva, melhoria do envolvimento pessoal e uma competição que atenda às
particularidades de cada praticante, de acordo com sua idade, interesses e condições técnicas e
físicas (BURTON; GILLHAM; HAMMERMEISTER, 2011; LEONARDO; SCAGLIA,
2018).
A competição possui inegável aspecto educacional e formativa, desde que aplicada
corretamente de maneira a atender as individualidades dos atletas (GONÇALVES et al.,
2016). Visto a importância da construção e aplicação de competições pautadas em vieses
pedagógicos, objetivou-se compreender o que se é publicado a respeito dos aspectos
pedagógicos da competição esportiva nas revistas científicas nacionais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, em que se buscou por artigos originais ou de
revisão publicados, em português ou inglês, publicados em revistas nacionais que
apresentavam em seu escopo a área de Educação Física e Esportes, com conceito Qualis
CAPES de A1 à B4, (baseado na proposta 2019 - 2020 de qualificação do Qualis Periódicos),
no período de 2010 a 2020. Excluíram-se artigos em que a competição fora o locus ou
amostragem, sem conceito ou direcionamentos sobre o tema aspectos pedagógicos da
competição.
As buscas ocorreram em 13 revistas, pelos descritores “competição”, “torneio”,
“competitividade”, “campeonato”, “competition” e “championship”.
Foi realizado o download de 636 textos e após a leitura na íntegra excluímos 468
(73,6%) estudos que não alcançaram os critérios de inclusão, resultando em 168 (26,4%).
Desses, 42 (25%) apresentavam os aspectos pedagógicos da competição.
Figura 1 – Diagrama do processo de seleção, exclusão e inclusão dos artigos encontrados nas
revistas nacionais selecionadas.

Fonte: Dados da pesquisa

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os artigos incluídos se distribuíram em 10 das 13 revistas selecionadas para busca,
expostas na tabela 2, juntamente com a classificação na proposta 2019 - 2020 do Qualis
Periódicos, bem como a quantidade de artigos detectadas em cada uma das revistas.
Tabela 1 - distribuição dos artigos dentre as revistas selecionadas para busca

Revista

Web Qualis

Número de artigos encontrados

Coleção Pesquisa em Educação Física
A4

6

Motrivivência

B3

3

Motriz : Revista de Educação Física

B1

3

Movimento

B2

1

Revista Brasileira de Ciência e Movimento

B3

3

Revista Brasileira de Ciências do Esporte

B2

3

Esporte

B3

9

Conexões

B3

6

Corpoconsciência

B4

1

B4

7

Esporte

A4

0

Recorde: Revista de História do Esporte

B2

0

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

B2

0

Revista Brasileira de Educação Física e

Revista de Educação Física/Journal of
Physical Education
Revista

Brasileira

de

Psicologia

do

Total

42
Fonte: Dados da pesquisa

Os conceitos e discussões elencados foram organizados em três eixos temáticos:
“competição como ferramenta pedagógica de formação”, “engenharia competitiva” e
“competição na escola”. A tabela 3 apresenta a proporção em relação ao total de artigos em
cada eixo temático.

Tabela 2 - distribuição dos artigos nos eixos temáticos definidos

Eixo Temático
Competição como Ferramenta Pedagógica de Formação
Engenharia Competitiva
Competição na Escola
Total

Quantidade de
artigos
28

Fonte: Dados da pesquisa

11
3
42

Porcentagem
66,66%
26,20%
7,14%
100%

Dentre os três eixos temáticos, o eixo “competição na escola” é o menos representado.
Este traz direcionamentos que devem ser atribuídos à competição em ambiente escolar, de
maneira a não abandoná-la, mas sim a utilizar-se de todo o seu potencial formativo e
pedagógico aos alunos.
No eixo referente a EC, os achados corroboram com as proposições de Burton,
Gillham e Hammermeister (2011) e traz abordagens em que a competição é organizada e
modificada sistematicamente com a finalidade de proporcionar experiências positivas aos
participantes, substituindo o foco da busca exacerbada pela conquista de resultados, da
especialização precoce e da seleção de atletas com melhor desemprenho, por uma competição
mais equilibrada e voltada para os interesses específicos de determinados grupos, com iguais
chances de sucesso e de desenvolvimentos positivos aos atletas. Além disso, sugerem um
enfoque maior em festivais esportivos com várias modalidades, de forma a diversificar essas
experiências e distanciá-las do modelo adulto e uma organização competitiva que atenue as
disparidades de desempenho entre os atletas causadas pelas diferenças entre suas idades
cronológica e maturacional.
Dentro do eixo “competição como ferramenta pedagógica de formação” encontra-se o
maior número dos artigos analisados. Nestes, a competição esportiva é exposta como uma
fonte rica de aprendizado aos participantes, por seus desenvolvimentos morais e sociais
capazes de transmitir os valores do esporte desde que seus objetivos e formatos sejam
articulados para tal, em concordância com as discussões de Bento (2004) e Marques (2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a proposta deste estudo, procuramos agrupar, sistematizar e elucidar conceitos
sobre a competição esportiva e seu potencial pedagógico e de formação a partir das revistas
nacionais selecionadas. Os resultados expuseram uma divisão dos artigos analisados em três

eixos temáticos, sendo eles “competição como ferramenta pedagógica de formação”,
“engenharia competitiva” e “competição na escola”, nos quais, o primeiro apresentou um
maior número de conteúdos (66,66% dos artigos considerados), seguido pelo eixo da EC
(26,2%) e, por fim, em terceiro lugar, o eixo que abrange a competição escolar (7,14%).
O conjunto de estudos analisados corroborou com discussões e conceitos que
confirmam a competição como protagonista quando se trata da formação esportiva e
transmissão dos valores que o esporte carrega consigo, desde que seja abordada de uma
maneira estruturada e direcionada à obtenção de experiências positivas, para tal tem-se a
Engenharia Competitiva (EC) como principal instrumento.

SPORT COMPETITION AS A PEDAGOGICAL STRATEGY: A
REVIEW OF NATIONAL PUBLICATIONS
ABSTRACT
The objective was to understand what is researched and published regarding the pedagogical
aspects of sporting competition in national scientific journals, between the years 2010 and
2020, through a systematic literature review. We identified 42 studies, organized in three
thematic axes "competition as a pedagogical tool for training", "competitive engineering"
and "competition at school". The set of studies confirm competition as an important
pedagogical strategy.
KEYWORDS: sport pedagogy, sports competition, sport initiation.

LA COMPETICIÓN DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA: UN ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES
NACIONALES
RESUMEN
El objetivo fue conocer lo que se investiga y publica sobre los aspectos pedagógicos de la
competición deportiva en revistas científicas nacionales, entre los años 2010 y 2020, a través
de una revisión bibliográfica sistemática. Identificamos 42 estudios, organizados en tres
bloques temáticos: "la competición como instrumento pedagógico para la formación", "la
ingeniería competitiva" y "la competición en la escuela". El conjunto de estudios confirma la
competencia como una importante estrategia pedagógica.
PALABRAS CLAVES: pedagogía del deporte; competición deportiva; deporte de base.
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CULTURA CORPORAL COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NO
CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA1
Clayton Cesar de Oliveira Borges,
Centro Universitário São Roque
RESUMO
O presente estudo, através de uma discussão teórica, devota-se a colocar em pauta a noção
de cultura corporal. Argumenta-se propriamente que este conceito – que emerge nas últimas
décadas no campo da Educação Física escolar – se configura como um acontecimento
discursivo singular, instaurando novas formas de regularidade e, assim, exprimindo uma
descontinuidade em relação às concepções de movimento corporal humano vigente nas
concepções tradicionais da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: cultura corporal; Educação Física; acontecimento discursivo.

INTRODUÇÃO
Na contramão dos currículos da Educação Física alicerçados nomeadamente nas
ciências biomédicas e que, enredados por uma biopolítica, objetivam fundamentalmente
regular e normalizar os sujeitos da educação, algumas propostas curriculares do componente
situadas na área das Linguagens (SOARES et al., 1992; KUNZ, 1994; NEIRA; NUNES,
2006, 2009) vêm sendo experienciadas na educação básica, sinalizando outros modos de se
pensar a Educação Física.
Sublinhe-se, pois, que, a despeito das singularidades de cada perspectiva curricular
circunscrita à área de Linguagens, ao que tudo indica, todas parecem dar centralidade à
cultura corporal. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é, num primeiro momento, delinear
sucintamente a irrupção relativamente recente da noção de cultura corporal no campo da
Educação Física. Em seguida, fazendo uso da noção foucaultiana de “acontecimento
discursivo” (FOUCAULT, 1996), argumenta-se que a expressão cultura corporal se configura
como um acontecimento discursivo singular, exprimindo uma descontinuidade em relação às
concepções de movimento corporal humano vigente nas concepções tradicionais da Educação
Física.
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IRRUPÇÃO DA CULTURA CORPORAL
O estudo de Gramorelli (2014) indica que a irrupção da expressão cultura corporal nos
anos finais da década de 1980 é proveniente dos escritos que se alinham ao que se
convencionou denominar de teorias curriculares críticas da Educação Física. O conceito se
materializa inicialmente no ensaio de Valter Bracht, designado Educação Física: a busca da
autonomia pedagógica (1989) e no documento curricular pernambucano, intitulado
Contribuição ao debate do currículo em Educação Física: uma proposta para a escola
pública (1989). Logo após as primeiras produções que fazem menção à cultura corporal, o
termo se insere na área da Educação Física de modo mais estruturado a partir da obra
Metodologia do ensino da Educação Física, organizada por um coletivo de autores em 1992.
Gramorelli e Neira (2016, p. 92) também advertem para as contribuições concernentes
à cultural corporal advindas dos estudos de Daolio (1995), que se fundamenta na antropologia
de Clifford Geertz. Mais recentemente, as noções de discurso, identidade e cultura
provenientes dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico passam a influenciar a
concepção de cultura corporal vigente nas obras que abordam o currículo cultural da
Educação Física. “Vistas sob esse prisma, as práticas corporais adquirem status de textos
culturais cujos significados são fruto do embate entre grupos e setores da sociedade”
(GRAMORELLI; NEIRA, 2016, p. 99).
Malgrado as oscilações de sentidos e significados na recorrente disputa em torno do
significante cultura corporal, parece haver algum consenso (NEIRA; GRAMORELLI, 2017)
de que é a partir desse enunciado que o movimento corporal passa a ser concebido como
linguagem, em detrimento dos significados de movimento corporal humano fortemente
arraigados em orientações anteriores, comumente apoiadas nos campos epistemológicos da
biologia e da psicologia do desenvolvimento.
CULTURA CORPORAL COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO
Em diálogo com as ciências humanas, a noção de cultura corporal reconhece a
expressão corporal como forma de linguagem e configura-se, pois, como um “acontecimento
discursivo” (FOUCAULT, 1996) singular, que desponta numa determinada conjuntura no
final da década de 1980, instaurando novas formas de regularidade e, por conseguinte,
exprimindo uma descontinuidade em relação às concepções de movimento corporal humano

vigente nas concepções tradicionais da Educação Física, circunscritas, já o dissemos, aos
parâmetros das ciências biológicas e psicológicas.
No que se refere ao acontecimento discursivo, é oportuno apontar que tal conceito
operatório, contrário às formas de continuidade, de origem e da ênfase a um sujeito
individual, se entrelaça com a noção de descontinuidade (FOUCAULT, 1996). Dito de outro
modo, é a própria questão da descontinuidade que, em alguma dimensão, está em jogo na
irrupção do acontecimento.
Conceber o discurso como acontecimento supõe interpelá-lo como único em sua
irrupção, todavia, a singularidade do acontecimento não deve fazer esquecermo-nos de
ininterruptamente ponderarmos que o discurso “está aberto à repetição, à transformação, à
reativação [...] [e], ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a
enunciados que o precedem e o seguem” (FOUCAULT, 2008, p. 32). A esse respeito, vale
mencionar, uma vez mais, a investigação de Gramorelli (2014), que sinaliza que a expressão
cultura corporal se materializa, com variação de significados, em diversos documentos
curriculares oficiais de Educação Física – uma das instâncias de delimitação que instaura e
valida a cultura corporal como objeto –, o que denota sua “capacidade de circulação, de troca,
[e de] sua possibilidade de transformação [...] na economia dos discursos” (FOUCAULT,
2008, p. 136) sobre a Educação Física, de modo que a descontinuidade com orientações
anteriores relativamente ao movimento corporal afigura-se evidente.
Diante disso, é plausível admitir que, mediante relações de força2 que se desenrolam
em determinado contexto sócio-histórico e que ainda estão em curso, vide a apropriação
recente do conceito em tela pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), verificase transfigurações enunciativas e, em consequência, o aparecimento de descontinuidades na
acepção de movimento humano que, acredita-se, podem ser caracterizadas como
significativas.

Conquanto os escritos arrolados ao longo deste item nos deem alguns indícios, certamente seria
preciso um estudo mais circunstanciado para examinar os jogos de força que possibilitaram a
emergência desse acontecimento que, evidentemente, não se limita ao âmbito discursivo – questão
privilegiada aqui –, uma vez que se encadeia com acontecimentos que não são de natureza discursiva,
isto é, que podem ser de ordem técnica, prática, econômica, social, política etc.
2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em decorrência do que foi escrito até agora, caber-nos-ia conjecturar que, não se trata
de uma variação de significados qualquer, pois, além de uma mudança de vocabulário,
modifica-se a função enunciativa 3 . Isso equivale a dizer que, em termos pedagógicos, a
irrupção da concepção de cultura corporal no campo da Educação Física requer – ou, ao
menos, pressupõe – modificação das ações didáticas.
Dessa feita, vista como artefato da cultura, a gestualidade que caracteriza qualquer
prática corporal possui uma intenção comunicativa, é um produto da linguagem corporal
cujos significados e sentidos, atravessados por relações de poder que atuam na sua validação
ou deslegitimação, mesmo que provisória, se dão no contexto histórico-social em que foram e
são produzidos. Depreende-se disso que, a partir desse acontecimento discursivo intitulado
cultura corporal, a Educação Física passa a ser concebida como uma disciplina que, inter alia,
se preocupa com a leitura do gesto corporal, isto é, como um componente curricular que
busca compreender os códigos e significados presentes nas práticas corporais (NEIRA,
2016a), em detrimento das perspectivas anteriores que procuravam delimitá-la, em linhas
gerais, ao estudo do aperfeiçoamento do movimento corporal.

BODY CULTURE AS A DISCURSIVE EVENT IN THE FIELD OF
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The present study, through a theoretical discussion, is devoted to discussing the notion of
body culture. It is properly argued that this concept – which has emerged in recent decades in
the field of school Physical Education – is configured as a singular discursive event,
establishing new forms of regularity and, thus, expressing a discontinuity in relation to the
conceptions of human body movement in force in traditional conceptions of Physical
Education.
Em uma visada arqueológica, Foucault (2008) define quatro traços que indicam o funcionamento de
um enunciado, quais sejam, seu referencial, sua posição de sujeito, seu domínio associado e sua
materialidade. A análise do referencial não supõe que haja uma relação direta entre as palavras e as
coisas, de modo que caberia questionar quais as condições de possibilidade para a materialização do
enunciado. A respeito da posição de sujeito, não se trata de determinar o sujeito que enuncia algo, mas
sim o lugar que este deve ocupar no interior de um determinado sistema de enunciabilidade que, por
sua vez, define o que é tomado como verdade. Quanto ao domínio associado, implica considerar que
não existe enunciado autônomo, não há enunciado que não suponha outros, fazendo parte de um
domínio constituído. Finalmente, Foucault assinala que o enunciado carece de uma existência
material, que lhe assegure certo estatuto.
3

KEYWORDS: body culture; Physical Education; discursive event

LA CULTURA DEL CUERPO COMO EVENTO DISCURSIVO EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El presente estudio, a través de una discusión teórica, está dedicado a poner la noción de
cultura corporal en la agenda. Se argumenta acertadamente que este concepto – que ha
surgido en las últimas décadas en el campo de la Educación Física escolar – se configura
como un hecho discursivo singular, que establece nuevas formas de regularidad y, por tanto,
expresando una discontinuidad en relación a las concepciones actuales del movimiento del
cuerpo humano en las concepciones tradicionales de la Educación Física.
PALABRAS CLAVES: cultura corporal; Educación Física; evento discursivo
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EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIA: REFLEXÕES E IMPLICAÇÕES A
PARTIR DE SUA INSERÇÃO NO MEIO CIENTÍFICO1
Jeniffer da Silva Bielavski,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Francine Muniz Medeiros,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
Denise Grosso da Fonseca,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
RESUMO
Este estudo se constitui em uma revisão bibliográfica pautada pelos moldes qualitativos e tem
como objetivo compreender as relações entre Educação Física e Ciência a partir do seu
processo de inserção no meio científico. Foram selecionados estudos que envolviam a
temática, posteriormente analisados para discussão. Concluímos que há diferentes
entendimentos sobre as relações da Educação Física e ciência, bem como uma hegemonia
entre as subáreas da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ciência; Revisão Bibliográfica.
INTRODUÇÃO
No decorrer das últimas três décadas, diversos autores brasileiros se propuseram a
estudar as temáticas que envolvem a Educação Física e o meio científico. Dessa forma,
através de alguns desses estudos, se torna possível percorrer os caminhos que a Educação
Física e suas relações com a Ciência, trilhou até o cenário atual, possibilitando também
compreender a complexidade de se buscar um consenso entre os autores, pesquisadores e
estudiosos que se debruçam sobre o tema em questão.
Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo compreender as relações entre
Educação Física e Ciência a partir do seu processo de inserção no meio científico, através de
estudos que percorrem esta temática. Cabe destacar que o objeto de estudo desta revisão
bibliográfica emerge de reflexões vinculadas a temáticas que perpassam a Subárea
Pedagógica da Área 21 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES.
1
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CAMINHOS METODOLÓGICOS
Para a realização desta revisão bibliográfica foram utilizados estudos publicados em
periódicos brasileiros, os quais foram encontrados a partir de uma busca online na plataforma
do Google Acadêmico com o cruzamento do termo Educação Física com descritores: ciência,
subárea pedagógica e área 21. Após as buscas procuramos eliminar estudos que não tinham
aproximações com a temática no título o que ocasionou em uma pré-seleção para a leitura dos
resumos. Realizada a leitura dos resumos pré-selecionados, identificamos e excluímos aqueles
que também não tinham ligação direta com o objeto que nos propusemos investigar. Foram
selecionados seis estudos que nos ajudam na compreensão do nosso objeto de investigação.
Nesse sentido, considerando a classificação do quadriênio 2013-2016 da Qualis
Periódicos para a área de avaliação da Educação Física, os artigos escolhidos estão
classificados em: A2, B1 e B2 sendo os periódicos respectivamente, Movimento, Revista
Brasileira de Ciências do Esporte - RBCE e Revista Educação e Pesquisa. Além dos artigos
foi selecionada uma Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Os estudos
selecionados estão expostos de forma cronológica no quadro a seguir:
Quadro 1: Estudos selecionados e suas informações
Título do estudo

Ano

Autor(a/as/es)

Periódico/Local de acesso

Mas afinal, o que é Educação
Física?

1994

Adroaldo Gaya

Movimento

Mas afinal, o que é Educação
Física? Um exemplo de simplismo
intelectual

1994

Celi Nelza Zulke
Taffarel e Micheli
Ortega Escobar

Movimento

Educação Física e Ciência: cenas
de um casamento (in)feliz

2000

Valter Bracht

RBCE

Pós-Graduação na Educação Física 2011 Edison de Jesus Manoel
brasileira: a atração (fatal) para a
e Yara Maria de
biodinâmica
Carvalho

Revista Educação e Pesquisa

Vivendo Ciências: As
(co)existências de diferentes
ontologias científicas da Educação
Física

Programa de Pós-Graduação
em Ciências do Movimento
Humano - UFRGS

2016

Raquel Silveira

Fonte: Elaborado pelas autoras

Ao realizarmos as leituras e análises dos estudos listados anteriormente, emergiram
duas categorias de discussão: a) A inserção da Educação Física no meio científico, e b)
Implicações para Subáreas Sociocultural e Pedagógica com a hegemonia da Subárea
Biodinâmica. Nesse sentido, no próximo tópico daremos seguimento às análises e
interpretações estabelecendo o debate ao encontro dos objetivos deste trabalho.
INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO MEIO CIENTÍFICO
Optamos por trazer inicialmente autores que protagonizaram em seus estudos, a
discussão da epistemologia no âmbito da Educação Física brasileira através de um debate que
ocorreu a convite da Revista Movimento no ano de 1994. Os autores Gaya (1994) e Taffarel e
Escobar (1994) se debruçaram a responder a seguinte questão, “Mas afinal, o que é Educação
Física?”. As opiniões expostas pelos diferentes estudos/autores, indicam concepções distintas
em relação à epistemologia da Educação Física.
Segundo Gaya (1994), reduzir a Educação Física de forma exclusiva à Ciência ou à Filosofia
acaba por retirar a mesma do seu significado social, gerando uma descaracterização da
identidade profissional que contempla a área. Para o autor, a Educação Física se classifica
como Projeto Pedagógico, entendida como parte da Educação e configurada entre a Filosofia
e a Ciência.
Em contrapartida, Taffarel e Escobar (1994) traçam diversas críticas ao estudo de
Gaya (1994), inclusive sobre a concepção de Educação Física defendida pelo autor, tratando a
mesma como Projeto Pedagógico, já que segundo as autoras, essa concepção já estava
superada naquele momento devido a sua idealização fora do contexto escolar capitalista.
Nesse sentido, apesar de identificarmos diferentes concepções entre os estudos, tendo Gaya
(1994) uma visão mais idealista e Taffarel e Escobar (1994) seguindo uma perspectiva do
materialismo histórico e dialético de Marx, bem como as críticas do segundo estudo em
relação ao primeiro, compreendemos que as discussões apresentadas possibilitaram, a partir
do debate, uma ampliação nas reflexões e discussões sobre a temática na época.
Na intenção de darmos continuidade à discussão das relações entre Educação Física e
sua epistemologia, trazemos contribuições bastante importantes de Bracht (2000) que
identifica uma dificuldade de situar e legitimar a Educação Física no meio científico. Para o
autor, isso ocorre justamente pelos impasses em estabelecer a especificidade da área e os

limites deste campo em termos de produção científica, por exemplo. Indo ao encontro de
Bracht (2000) em relação a legitimação da Educação Física, Manoel e Carvalho (2011)
trazem que, inicialmente, por conta de abordar diferentes linhas de pesquisa, a área da
Educação Física foi julgada como uma área sem identidade.
Ainda de acordo com Bracht (2000), cada área ou subárea possui seus próprios objetos
de estudo, porém, apoiadas nos pressupostos teóricos-metodológicos das disciplinas clássicas
como Sociologia, História, Física atreladas ao plano da Educação Física. Nesse sentido, para
o autor, o fato de o status de Ciência ser relevante na cultura ocidental, a Educação Física ser
reconhecida como Ciência, teria seu grau de credibilidade aumentado. Nesse sentido,
percebemos que não há exatamente um consenso entre os pesquisadores e estudiosos da
temática em relação a sua legitimação como Ciência e seus objetos de estudo.
Na perspectiva do que foi descrito anteriormente, se torna necessário trazermos para a
discussão outros pontos que atravessam/perpassam este objeto de investigação quanto às
relações entre Educação Física e Ciência ou sua inserção no meio científico. Como exemplos
desses pontos, chamamos atenção para a divisão do campo científico da Educação Física em
áreas mães e nas subáreas como Biodinâmica, Sociocultural e Pedagógica e as tensões
presentes entre as mesmas em decorrência de disputas por espaço, fomentos, reconhecimento
e valorização, mesmo que de forma indireta.
IMPLICAÇÕES PARA SUBÁREAS SOCIOCULTURAL E PEDAGÓGICA COM A
HEGEMONIA DA SUBÁREA BIODINÂMICA
Em relação aos pontos citados anteriormente, para Bracht (2000), no momento em que
a Educação Física conquista e assume o papel de Ciência, toma para si uma hegemonia na
forma de fazê-la, o que segundo o autor, coloca as ciências naturais como as principais da
área, enquanto as outras são deixadas de lado. Manoel e Carvalho (2011), também abordam a
hegemonia entre as subáreas da Educação Física, e apontam como motivo o modelo de
concepção de Ciência que se espalhou no Brasil, inspirado nos moldes norte-americanos.
Ainda segundo Manoel e Carvalho (2011) aqueles que se debruçam a pesquisar outras
temáticas pertencentes a Área da Educação Física, como as subáreas sociocultural e
pedagógica, acabam perdendo espaço nos programas de Pós-Graduação. Em decorrência têm
seus trabalhos e produções desqualificados por conta de “gestões e órgãos de fomento que

privilegiam e investem em pesquisa baseada em um modelo de ciência que não considera a
diversidade e a singularidade da natureza dos objetos de investigação” (MANOEL e
CARVALHO, 2011 p.401).
Indo ao encontro do que Manoel e Carvalho (2011) relataram, Silveira (2016) defende
que, aqui no Brasil, as calibrações que emergem da CAPES acabam auxiliando para as
disputas de espaço e hierarquização entre as subáreas. Para a autora, uma única calibração
desconsidera os diferentes tipos de fazer ciência, contribuindo também para a hegemonia em
relação às produções de conhecimento, recursos, reconhecimento e legitimidade. Em
contrapartida, a autora compreende que a Educação Física e seus saberes científicos partem de
diferentes ontologias e não constituem a fragmentação de uma única ciência em áreas,
subáreas e ciências-mãe, sendo para a autora a ciência da Educação Física múltipla.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o objetivo desta investigação, pautada em compreender as relações
entre Educação Física e Ciência a partir do seu processo de inserção no meio científico,
consideramos que os estudos trazidos ao longo do trabalho, oferecem possibilidades de
visualizarmos os caminhos percorridos pela Educação Física no cenário científico desde sua
inserção até os dias atuais. Nesse sentido, é possível observar que diferentes concepções são
assumidas entre os autores e pesquisadores das temáticas que envolvem a Educação Física e o
meio científico.
Além disso, outras questões se atravessam e se fazem presentes dentro das discussões
emergentes da temática. Podemos observar em alguns dos estudos aqui apresentados, as
implicações que atingem as subáreas sociocultural e pedagógica em decorrência da
hegemonia ou hierarquização da subárea biodinâmica.
Compreendemos que essas implicações não se dão de forma direta entre os diferentes
tipos de fazer ciência que a Educação Física contempla, e sim a partir das formas de avaliação
e classificação que são impostas em questões de fomento, investimento, valoração e
reconhecimento.

PHYSICAL EDUCATION AND SCIENCE: REFLECTIONS AND
IMPLICATIONS FROM ITS INSERTION IN THE SCIENTIFIC
WORLD
ABSTRACT
This study is a bibliographical review based on qualitative models and aims to comprehend
the relationship between Physical Education and Science from their process of insertion in
the scientific world. Studies involving the theme were selected, which were later analyzed for
discussion. We conclude that there are different understandings about the relationships
between Physical Education and science, as well as a hegemony between the sub-areas of
Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education; Science; Bibliographical Review.

EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIA:REFLEXIONES E IMPLICACIONES
DESDE SU INSERCIÓN EM EL MUNDO CIENTÍFICO
RESUMEN
Este estudio es una revisión bibliográfica basada en modelos cualitativos y tiene como
objetivo comprender la relación entre la Educación Física y la Ciencia desde su proceso de
inserción en el mundo científico. Se seleccionaron estudios relacionados con el tema, que
luego se analizaron para su discusión. Concluimos que existen diferentes entendimientos
sobre la relación entre Educación Física y las ciencias, así como una hegemonía entre las
subáreas de Educación Física.
PALABRAS CLAVES Educación Física; Ciencias; Revisión Bibliográfica.
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EL FUNDAMENTO DE LA IMAGEN-MOVIMIENTO DE LOS
CUERPOS EN MOVIMIENTO1
Eduardo Lautaro Galak,
CONICET/UNLP-IdIHCS
RESUMEN
Se propone analizar imágenes filmadas históricas sobre prácticas corporales con objetivos
didácticos, en lo que representa una sucesión de fotogramas documentales de personas
haciendo actividades físicas para la cámara con intenciones de transmitir un mensaje para
que sea reproducido. Con ello es posible observar una homogeneización, sucesión y
simultaneidad de técnicas (corporales y cinematográficas) como efecto del juego de
montajes, planos y encuadres.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpos; Movimientos; Técnicas
INTRODUÇÃO
Partiendo de concebir que lo que se entiende por cuerpo está signado por los usos
(teóricos o prácticos) que se le otorgan, la pretensión de este escrito es interpelar las formas
en que históricamente se fueron conformando modos de narrar lo corporal. En otras palabras,
se parte de afirmar que si los cuerpos son perfomativamente en las prácticas (Galak, 2019), y
entonces la intención es interpretar los modos históricos acerca de cómo se narran esas
prácticas cuyo objeto son cuerpos. Así como es posible identificar modos modernos que
disponen legitimidades y des-legitimidades sobre los cuerpos, que implica por ejemplo la
concepción dominante de que el espíritu, la mente o el alma están por sobre la carne, que se
piense que la materialidad física es la representación del cuerpo, que se conciba que la
anatomía es el principal condicionante de la sexualidad o que se acepte que existan prácticas
según el género, la edad o la clase social, ¿es posible identificar la existencia de un modo de
narrar las prácticas de los cuerpos? ¿Existe una lógica particular en las formas de exponer los
cuerpos? Inclusive, si se parte de reconocer que culturalmente existen cuerpos correctos,

O presente trabalho não contou com apoio financiero específico de nenhuma natureza para sua
realização.
Este trabajo supone una profundización de las líneas teóricas desarrolladas en “¿Una gramática de lo
corporal? Lo visible, lo invisible y lo no-visible en el fundamento de las imágenes y cuerpos en
movimiento” (Galak, 2020).
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¿existen modos correctos de mostrar cuerpos en movimiento? ¿Y por ende modos nocorrectos?
EL ORIGEN DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO DE CUERPOS EN MOVIMIENTO
Pensar el orden de las cosas tienta a revisar sus orígenes, las formas en que esas cosas
se organizaron desde su génesis. La hipótesis que se sigue es que la reflexión acerca del
fundamento de la imagen-movimiento permite comprender los modos en que se estructuró
visualmente la gramática de esas cosas, en este caso de lo corporal. En otras palabras, la
manera en la que se construye una imagen en movimiento de los cuerpos correcta se condice
con la proyección de imágenes de cuerpos en movimientos correctos.
Las imágenes analizadas cobran significatividad histórica por ser las imágenes más
antiguas filmadas en el lugar donde nació la Educación Física y el cine, que además son
fotogramas que tenían claramente un sentido pedagógico. Es decir, son imágenes que se
proponían como potenciales dispositivos didácticos para ser proyectados, reproducidos como
modos correctos. Esta utilización de recursos visuales como soportes educativos se desarrolla
en un contexto como el del segundo cuarto del siglo XX, en el cual se produce una
exponencial masificación del cine informativo documental como el primer medio de
comunicación que puso al movimiento como su eje (SERRA, 2011; GALAK y ORBUCH,
2021), permitiendo la configuración y reproducción de un modo correcto de narrar prácticas
corporales.
Se sostiene como tesis que lo que hizo la cinematografía documental informativa fue
configurar perfomativamente la realidad a partir de proyectar una realidad en particular,
valiéndose para ello de la institucionalización de dos de los principales fundamentos del
registro fílmico: la homogeneidad y la simultaneidad como técnicas específicas para narrar lo
corporal (GALAK, 2019). Una homogeneidad que se apoya en una universalización de las
significaciones éticas, estéticas y políticas de lo corporal, en donde la uniformidad es una
palabra clave para pensar la educación de los cuerpos, especialmente en términos morales
como método para la formación de las sensibilidades: ser homogéneo, ser normal, es
claramente en la primera mitad del siglo XX un valor. Esta homogeneidad no es una
homogeneidad estática, sino más bien dinámica: se ajusta a los devenires de los discursos
políticos, estéticos y éticos dominantes. En sentido cinematográfico, podría decir que es una

homogeneidad que arraiga su potencialidad en lo sucesivo: porque para que el cine se
constituya como tal, no sólo es necesario imágenes iguales y homogéneas, sino también su
movimiento, su proyección a intervalos regulares. Como sostiene Dziga Vértov (1974) en su
“teoría de los intervalos”, el cine no es tanto las imágenes, sino más bien la distancia entre
esas imágenes, o cómo podría plantearse a partir de Walter Benjamin (2012), la sucesión de
imágenes hace que el cine descanse la imaginación de quien observa en la fascinación de la
imagen.
En tanto el segundo fundamento, la simultaneidad, resignifica en parte el sentido de
Comenius de hacer todos, lo mismo, al mismo tiempo. No por acaso las imágenes más
recurrentes de cuerpos en movimiento que se encuentran en el cine documental informativo
del segundo cuarto del siglo XX sean las típicas manifestaciones gimnásticas masivas, con
decenas de cuerpos jóvenes en un estadio haciendo lo mismo, al mismo tiempo. Sin embargo,
las típicas imágenes de cientos de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo no se
corresponden con los fotogramas analizados de la cinematografía educativa de Robert Lynen.
Estas imágenes, que pueden ser vistas como una suerte de versión primigenia del uso de la
cinematografía para estudiar los cuerpos y los movimientos, muestran antes que la
generalidad, la importancia de la especificidad. Exhiben la importancia de aprender la técnica
correcta. Repetida en diferentes contextos, por diferentes personas, para diferentes usos.
Repetida en velocidad normal o mediante la técnica cinematográfica del slowmotion, el
ralenti, la cámara lenta. Repetida hasta el cansancio, pero siempre la misma. Y nuevamente
aparece lo sucesivo: el paso a paso, la gradualidad: el ejemplo.
Porque precisamente las imágenes exhiben cuerpos y movimientos homogéneos,
simultáneos, sucesivos, haciendo lo mismo, vistiéndose de manera idéntica, procurando ser
iguales. Entonces, la tesis que se sostiene es que el modo de filmación, edición y proyección
de las imágenes allí seleccionadas configuraron una gramática de lo corporal sobre el
movimiento de los cuerpos y de las imágenes: la conjunción de la captura de imágenes como
modo de registrar la realidad y la educación del cuerpo como recurso político hicieron de la
cinematografía documental un dispositivo de reproducción de una racionalidad científica de
los movimientos, racionalidad que permite desplegar una simultaneidad y una homogeneidad
correctas que forja una gramática de lo corporal.

A MODO DE CONSIDERACIONES FINALES: ¿UNA GRAMÁTICA DE LO
CORPORAL?
Se identifica una gramática de lo corporal cuando se observa la presencia de normas
tácticamente aceptadas como relativamente universales que establecen los usos “correctos” de
los cuerpos. Esto es, el conjunto de prescripciones y leyes que rigen la creación de las
estructuras que significan los cuerpos y que los conducen a adecuaciones legitimadas
atinentes a la configuración de lo corporal. Esta gramática de lo corporal opera mediante la
conjunción de sentidos éticos, estéticos y políticos que ordenan –con todo el doble peso del
término– los tiempos y los espacios, otorgándole las propiedades dominantes habilitantes para
tornar esos tiempos y espacios como apropiados o, por el contrario, para sancionarlos como
inapropiados. Esta gramática de lo corporal ejerce su poder, a su vez, a través de acreditar o
desacreditar los saberes, prácticas y discursos que le corresponden a los usos legitimados: por
caso, configuran lo corporal correcto por cuestiones anatómicas –como puede ser la
genitalidad que determina desde colores hasta deportes según si se tiene pene o vagina–, por
criterios evolutivos –como puede ser el ordenamiento de rutinas para bebés, niños y niñas,
adolescentes, adultos o viejos– o simplemente por hábitos culturales –como los usos de
vestimentas diferentes según el tipo de reunión social o el uso de baños para hombres y para
mujeres y no dividiendo para gordos y flacos, o separar baños para blancos o negros, como
fue hace apenas 50 años en el país más civilizado del mundo–. Todo ello es el efecto de una
gramática de lo corporal.
Ahora bien, esta gramática de lo corporal es el producto de lo que Pierre Bourdieu
(2014) denomina como la “retórica de lo oficial”: esa acción de los Estados a través de sus
diversos estamentos que despliega una (con)fusión de lo estrictamente oficial-estatal con
sentidos que resultan performativamente oficializados por la legitimación de su mandato y
por la efectividad de su operación. Como parte de ese mismo dispositivo se constituye un
entramado que hace de lo oficial un sinónimo de lo legítimo y lo universal. Dicho de otra
manera: es la producción de sentidos dominantes interpretados como legítimos, la conversión
de eso legítimo en verdadero y de lo verdadero en universal. Ese pasaje de lo dominante a lo
universal configura una (di)visión de lo social legitimada: supone la conformación de una
manera de ver el mundo, pero es una manera de ver el mundo dual, que implica previamente
haber aceptado, de modo tácito, también su contrario: es el efecto de definir las cosas por su

identificación, pero también por su oposición. La fijación de las palabras en las cosas se
produce entonces simultáneamente por una identidad de la cosa, aunque es siempre
delimitada por una suerte de “exterior constitutivo”: su opuesto. No es casual que Bourdieu
(2000) defina esta (di)visión de lo social, en “La dominación masculina”, a partir de la
inscripción de las condiciones culturales cotidianas percibidas como naturales, vueltas cuerpo,
encarnadas, incorporadas. Frente a esta (di)visión de lo social la gramática de lo corporal se
cierra en un orden de prelación de sus componentes.
Pero entonces, ¿cómo se produce esa prelación de los componentes de la gramática de
lo corporal? La tesis que se sigue es que se aprende la ponderación universal de las cosas
como el efecto de la inscripción de imágenes en movimiento: la misma, para todos y al
mismo tiempo. Simultánea, sucesiva y homogéneamente. Es la fascinante consecuencia de
haber solapado nuestra imaginación a las imágenes en movimiento, y con ello haber adoptado
una homogeneización de la percepción de los cuerpos que produce una universalización
estética (GALAK, 2019).

THE FOUNDATION OF THE MOTION PICTURE OF MOVING
BODIES
ABSTRACT
The aim is to analyze the oldest filmed images of body practices with didactic objectives, in
what represents a succession of documentary frames of people doing physical activities for
the camera to transmit a message to be reproduced. With this, it is possible to observe a
homogenization, succession, and simultaneity of techniques (corporal and cinematographic),
as an effect of the play of montages, shots, and frames.
KEYWORDS: Body; Movements; Techniques

O FUNDAMENTO DA IMAGEM-MOVIMENTO DE CORPOS EM
MOVIMENTO
RESUMO
Se propõe analisar imagens históricas filmadas sobre práticas corporais com fins didáticos,
no que representa uma sucessão de fotogramas documentais de pessoas fazendo atividades
físicas para a câmera com o intuito de transmitir uma mensagem a ser reproduzida. Com

isso, é possível observar uma homogeneização, sucessão e simultaneidade de técnicas
(corporais e cinematográficas) como efeito do jogo de montagens, enquadramentos e planos.
PALAVRAS-CHAVES: Corpos; Movimentos; Técnicas
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ESQUIZO-EXPERIMENTAÇÕES COM A PERSPECTIVA CULTURAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Pedro Xavier Russo Bonetto,
Secretaria Municipal de São Paulo (SME-SP); Faculdade Flamingo (FaFla)
Rubens Antônio Gurgel Vieira,
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RESUMO
O texto apresenta uma inclinação teórico-metodológica denominada esquizoexperimentação. Constitui-se enquanto operador metodológico de intervenção em práticas
pedagógicas, em especial na elaboração de currículos de Educação Física na perspectiva
cultural, a partir de conceitos e preocupações advindas da filosofia da diferença, tais como:
discurso, agenciamento, engendramentos de poder, subjetividade, controle e desejo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Filosofia da diferença; Experimentações.
INTRODUÇÃO
Este trabalho parte do referencial epistemológico da teoria curricular cultural da
Educação Física, em sua perspectiva pós-estruturalista, tal como proposta por Neira e Nunes
(2006; 2009). Nessa compreensão, a produção a respeito das brincadeiras, danças, lutas,
esportes e ginásticas se aglutina sob a denominação cultura corporal, abarcando tanto as
práticas com o corpo quanto os discursos, identidades e representações, criadas e recriadas
pelos diversos grupos culturais.
Com o objetivo de potencializar a pedagogia da diferença, relacionada tanto às
subjetividades quanto aos conhecimentos veiculados, a Educação Física cultural se aproximou
da(s) filosofia(s) da(s) diferença(s) 2 , passando a considerar uma concepção de linguagem
aberta para as diferentes formas de significar e vivenciar as práticas corporais. No quesito da
didática, Bonetto (2016) descreve as potencialidades da concepção denominada de “escritacurrículo”, afirmando que o objetivo é bastante difícil, tal qual: subverter a lógica moderna e
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Pode designar um grupo de concepções filosóficas, de pensadores de diversas épocas, que em
comum, participam ou inspiram a cena filosófica francesa. Comumente, inclui-se Michel Foucault,
Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida e alguns outros.
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hegemônica de se fazer educação; agir por rupturas e experimentações, considerando-a não
enquanto projeto, mas como experiência agenciada, contingenciada, complexa, vetorizada,
micropolitizada, provisória e efêmera no espaço-tempo escolar. De tal maneira, continuando
com o desejo de investigá-la, aprimorá-la, tensioná-la, evitando assim que se crie a partir
dessa perspectiva, qualquer tipo de fundamentos rígidos ou sequências didáticometodológicas tecnocráticas, pensamos aqui em movimentações que incentivam a criação e a
reformulação constante dos enunciados pedagógicos. Para tanto, sugerimos uma inclinação
metodológica voltada para as esquizo-experimentações.
ESQUIZO
Schizo, do grego, significa cisão, corte, fenda, ruptura, assim, Deleuze e Guattari
mobilizam tanto o conceito quanto o personagem do esquizofrênico3, a fim de romper com as
máquinas subjetivas capitalísticas e seus códigos sociais. Nesse contexto, incluem as teorias
psicanalíticas edipianas. Em “O Anti-Édipo” (DELEUZE; GUATTARI 2010) abusam do
termo, sugerindo que o conceito opera com a ideia de “separar” e “fender” (p. 59).
De tal maneira, o conceito de esquizo trata de fluxos, significações, pensamentos,
planos, e sobretudo, de desejo. Um desejo produtivo, incontrolável, singular, que faz tudo
escapar das linhas duras das máquinas sobrecodificadoras. Deleuze e Guattari (2010) afirmam
que o esquizo dispõe de um código de registro particular que não coincide como o código
social ou que só coincide com ele a fim de parodiá-lo. O código desejante delirante apresenta
uma fluidez extraordinária. “Dir-se-ia que o esquizofrênico passa de um código a outro, que
ele embaralha todos os códigos, num deslizamento rápido, conforme as questões que se lhe
apresentam, jamais dando seguidamente a mesma explicação, [...]” (p. 29, itálico dos
autores).
Nessa concepção, o esquizo está no limite dos fluxos descodificados do desejo,
fendendo ou cindindo os códigos sociais, uma vez que nesses, há sempre um “Significante
despótico que esmaga todas as cadeias, as lineariza, as bi-univociza, e se serve dos tijolos
como se fossem elementos imóveis para uma muralha da China imperial” (DELEUZE;
GUATTARI, 2010, p. 59). Nesses termos, escrevem os filósofos que a tese do pensamento
Deleuze e Guattari não reduzem a esquizofrenia à doença, autismo, um desabamento catatônico. Ao
contrário, extraem dela o processo, livre produção de desejo, um fluxo revolucionário sobre as
máquinas.
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esquizo é simples: o desejo é máquina, síntese de máquinas desejantes - agenciamentos. O
desejo é da ordem da produção, toda produção é ao mesmo tempo desejante e social e o
esquizo, vai na orientação da microfísica do desejo, das moléculas que não obedecem às leis
estatísticas, ondas e corpúsculos, fluxos e objetos parciais que já não são tributários dos
grandes números e das perspectivas de grandes conjuntos4.
EXPERIMENTAÇÕES
A questão da experimentação não é nova, mesmo a partir das pesquisas educacionais
advindas das teorias críticas. Dentre elas, destacam-se as metodologias que criam etnografias,
pesquisas participativas e pesquisa-ação. No âmbito das pesquisas pós-estruturalistas, existem
também as experimentações com as cartografias e, em menor quantidade, com a
esquizoanálise. A partir dessa última concepção, a experimentação traz relação com a empiria
e com o pragmatismo do pós-estruturalismo, de modo que os movimentos de escape, podem,
ao mesmo tempo, significar inúmeras coisas (o desejo, o pensamento, os afectos, os
perceptos, o corpo, etc.) que só são estimuladas por meio de experimentação.
Dessa maneira, a noção de experimentação na filosofia nos faz recusar modelos
totalizantes e metafísicos. Tomar algo pela experimentação é um exercício inventivo. Assim,
a experimentação é uma aposta em diferentes concepções, é a busca por novas percepções e
afectos e a produção de novos conceitos.
Ribeiro (2016) defende a metodologia de pesquisa em educação enquanto
acontecimento, descrevendo que a noção de experimentação se dá em uma condição
contingencial e singular que passa a emergir no horizonte do pensamento para colocar em
cena questões acerca do próprio pensar. Relacionando com a obra de Deleuze e Guattari, a
autora diz que a experimentação se dá a partir da invenção de um modus operandi desses
autores, cuja tônica se faz pela insistente remissão à imanência como condição mesma de um
trabalho de experimentação de pensamento.

Assim como outros campos teóricos e pensadores defendem a inclusão do termo “pós”, antes de
estruturalismo, modernidade, verdade, sujeito, identidade, grosso modo, indicando um sentido “além”
dessas narrativas, arriscamo-nos na criação das esquizo-experimentações justamente para demarcar
uma concepção de experimentações pedagógicas orientadas pela filosofia(s) da(s) Diferença(s).
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Carvalho e Gallo (2017) recuperam a concepção de escola enquanto campo histórico
de experimentum scholae 5 . Isso consiste em considerá-la como um laboratório, lugar de
constante ensaio e experimentação, no qual processos de criação e de produção de novos
manejos com o saber, o conhecimento, as relações subjetivas e intersubjetivas. Experimentar
a escola e fazer da escola um experimento são relações indissociáveis na produção de um
outro equipamento coletivo. É desse ângulo que compreendemos a experimentação, como
uma questão de investigação coletiva, de processos subjetivos de criação, de agenciamento,
fortalecendo mutuamente determinadas práticas, por meio estratégias inventivas, exploradas
em encontros voltados a experimentações de cunho ético e estético, por fim, como um modo
de compartilhar experiências de produção de conhecimento de uma configuração diferente
daquelas tradicionais e ortodoxas.
ESQUIZO-EXPERIMENTAÇÕES
Enquanto uma aposta em diferentes concepções, que busca por novas percepções e
afectos e a produção de novos conceitos, vemos aqui, semelhanças entre o que propomos com
as esquizo-experimentações com as propostas de “Escrileituras e didática da tradução”
(CORAZZA, 2013; 2016), “estética esquizopolítica” (CARVALHO, 2018) e as
“escrivivências” (NEIRA, 2020).
Corazza (2013) cunhou as concepções de Escrileituras e didática da tradução
indicando que a didática é entendida como discurso que, diante da impossibilidade de uma
tradução literal, é transcriada a cada experiência curricular. Para a autora, como um ato
transcriador, educar não se reduz a transpor, de um lugar, de uma fonte, de alguém a outro –
um pensamento, um saber, um conteúdo, uma forma ou uma matéria, como se fossem coisas.
Educar consiste num processamento vital, que valoriza a força produtiva, inventiva e
descentralizadora da docência, que se imprime na intempestividade dos seus atos tradutórios.
Por sua vez, Carvalho (2018) se aproxima à nossa noção de esquizo-experimentações ao
propor uma produção “estética esquizopolítica”, uma estética do risco, em defesa de
experiências do sentir e do perceber fora do arrimo do sistema de redundâncias dominantes,
uma estética que a recusa a todo o sistema de modelização semiótica. Para tanto, se é

Dissertam a partir do livro “Em defesa da escola: uma questão pública” de Jan Masschelein e
Maarten Simons, Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
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compelido a inventar tudo, a criar, a assumir perigos, a arriscar-se, a produzir a produção
estética contramodelagem. Eis, para o filósofo, o lugar da estética esquizopolítica.
Por último, vale a aproximação das vontades das esquizo-experimentações com a
perspectiva da escrivivência originalmente de Conceição Evaristo ou Maria-Nova, na qual
Neira (2020) utiliza para apresentar relatos de experiência com a Educação Física cultural.
Nessa concepção, a escrivivência é um modo de falar, ser ouvido, redigir outra história, outra
versão, outra epistemologia, que valoriza o sujeito comum do dia a dia, sobre o qual não se
fala porque a ninguém interessa. Por meio essa, partilha a missão política de inventar outro
futuro para si e para seu coletivo. A escrivivência é uma bricolagem de memória, história e
poética, expressão do direito de narrar a si e a suas próprias experiências.
ESQUIZO-EXPERIMENTAÇÕES E O CURRÍCULO CULTURAL
A partir das esquizo-experimentações com o currículo cultural, procura-se criar
virtualidades que incidem sobre a prática pedagógica. Isso, pois, as virtualidades não dizem
como as coisas devem ser, como os professores e professoras devem fazer e agir. Não há
receitas nem fórmulas. Sobre os objetos na qual intervém, destacamos as dimensões das
subjetividades, entre elas: as práticas de governamento e controle, as formas de conhecimento
e os sujeitos enunciados. Antes, são fruto de testagens do pensamento educacional cujo desejo
foi romper com as práticas convencionais, tradicionais, disciplinares, burocráticas,
homogeneizantes, mercadológicas e sustentadoras da axiomática capitalística.
Assim, as esquizo-experimentações são pensadas como forma de contribuir para a
acontecimentalização da perspectiva cultural, explorando-a a partir de outras criações, onde
buscamos indicar algumas implicações pragmáticas para a prática pedagógica culturalmente
orientada. O que reforça nossa compreensão de que o currículo cultural se virtualiza e se
produz performaticamente em cada pesquisa, artigo, relato ou experiência pedagógica. Foi
assim que o currículo cultural se espraiou em diferentes e complexos campos teóricos e se
constitui a partir de uma amorfa e densa rede conceitual. É assim que ele se mantém potente e
em constante transformação.

SCHIZO-EXPERIMENTATIONS WITH THE CULTURAL
PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The text in question presents a theoretical-methodological notion called schizoexperimentation. It is constituted as a methodological operator of intervention in pedagogical
practices, especially in the development of Physical Education curricula from a cultural
perspective, based on concepts and concerns arising from the philosophy of difference, such
as: discourse, agency, engendering of power, subjectivity, control and desire.
KEYWORDS: Physical Education; Philosophy of difference; Experiments.

ESQUIZO-EXPERIMENTACIONES CON LA PERSPECTIVA
CULTURAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El texto en cuestión presenta una noción teórico-metodológica denominada esquizoexperimentación. se constituye como un operador metodológico de intervención en las
prácticas pedagógicas, especialmente en el desarrollo de los currículos de Educación Física
desde una perspectiva cultural, a partir de conceptos e inquietudes que surgen de la filosofía
de la diferencia, tales como: discurso, agencia, engendramiento de poder, subjetividad.,
control y deseo.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Filosofía de la diferencia; Experimentos.
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FORMACIÓN DE PROFESORES EN EDUCACIÓN FÍSICA: LA
EXPERIENCIA DE LA POSGRADUACIÓN EN COLOMBIA1
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RESUMEN
Este artículo analiza el sistema de posgraduación de la Educación Física en Colombia.
Finaliza con algunos cuestionamientos sobre el desarrollo de este sistema y sus impactos en
la formación de profesores.
PALABRAS CLAVE: educación Física; posgraduación; formación de profesores.
INTRODUCCIÓN
Este artículo analiza el sistema de posgraduación en Educación Física en Colombia,
específicamente desde los programas de maestría y doctorado. En términos metodológicos,
fue realizado un estudio de las páginas electrónicas de las agencias gubernamentales, como el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) que, respectivamente, ofrecen datos sobre los programas de
posgraduación existentes y brindan documentos orientadores para la acreditación y el registro
calificado de nuevos programas.
FORMACIÓN POSGRADUAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA COLOMBIANA
Para la formación superior de la posgraduación en Educación Física, como se presenta
en la Tabla 1, se encontraron registrados en el SNIES diecinueve maestrías y un único
programa de doctorado, cuyo registro fue dado recientemente.
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Tabla 1. Programas de maestría y doctorado en Educación Física en Colombia
Nombre del
programa

Institución

Maestría en Educación
Universidad
Física
Surcolombiana
Maestría en Educación
Universidad Libre
Física
Maestría en Actividad Universidad Autónoma
Física y Deporte
de Manizales
Maestría en Ciencias y Universidad Manuela
Tecnologías del
Beltrán
Deporte y la
Actividad Física
Maestría en Ciencias Universidad de Ciencias
del Deporte
Aplicadas y
Ambientales
Maestría en Ciencias
Universidad de
de la Actividad
Pamplona
Física y del Deporte
Maestría en Ciencias Universidad del Tolima
de la Cultura Física
y del Deporte
Maestría en Deporte y Universidad del Cauca
Actividad Física
Maestría en Ciencias
Universidad de
del Deporte y la
Antioquia
Actividad Física
Maestría Didácticas e Universidad Manuela
Innovación de la
Beltrán
Actividad Física y el
Deporte
Maestría en Actividad
Universidad Santo
Física para la Salud
Tomas
Maestría en Actividad
Universidad Simón
Física y Salud
Bolívar
Maestría en Actividad Universidad de Caldas
Física para la Salud
Maestría en Actividad
Colegio Mayor de
Física y Salud
Nuestra Señora del
Rosario
Maestría en Pedagogía Universidad Pedagógica
de la Cultura Física
y Tecnológica de
Colombia
Maestría en Pedagogía Unidad Central del Valle
de la Cultura Física
del Cauca
Maestría en
Universidad de
MotricidadAntioquia
Desarrollo Humano
Maestría en
Universidad del Cauca
Educación, Estudios
del Cuerpo y la
Motricidad
Maestría en Fisiología Politécnico Colombiano
del Ejercicio
Jaime Isaza Cadavid
Doctorado en
Universidad de
Educación Física
Antioquia

Carácter

Ciudad

Área de
conocimiento

Público

Neiva

Privado

Bogotá

Privado

Manizales

Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación
Ciencias de la Salud

Privado

Bogotá

Ciencias de la Salud

Privado

Bogotá

Ciencias Sociales y
Humanas

Público

Pamplona

Ciencias Sociales y
Humanas

Público

Ibagué

Ciencias Sociales y
Humanas

Público

Popayán

Público

Medellín

Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias Sociales y
Humanas

Privado

Bogotá

Ciencias de la
Educación

Privado

Bogotá

Ciencias de la Salud

Privado

Barranquilla

Ciencias de la Salud

Público

Manizales

Ciencias de la Salud

Privado

Bogotá

Ciencias de la Salud

Público

Tunja

Ciencias de la
Educación

Público

Tuluá

Público

Medellín

Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación

Público

Popayán

Ciencias de la
Educación

Público

Medellín

Público

Medellín

Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencias de la
Educación

Estos datos evidencian un crecimiento reciente en la formación superior de la
posgraduación en el campo de la Educación Física, ya que, según el estudio de Molina et al.
(2015), para el año 2014 existían seis programas de maestría y ningún programa de doctorado.
Un asunto que salta a la vista en esta oferta de programas es su diversidad conceptual,
expresada en la propia terminología y, consecuentemente, en su objeto de estudio. Esta
característica de la diversidad terminológica en la formación superior del campo en Colombia
es, en parte, reflejo de la falta de consenso sobre la comprensión del objeto del que se
ocuparía el campo de la Educación Física, tema que se discute desde, por lo menos, la década
del ochenta en el país.
Al mismo tiempo, llama la atención el hecho de tener solo dos programas de maestría
y el doctorado que recién comienza, usando la denominación Educación Física, expresión
original, por así decirlo, del campo. Igualmente, no deja de ser curioso que ninguno de los
programas existentes use la denominación «Educación Física, Recreación y Deporte»,
terminología empleada para referirse al campo científico y profesional en Colombia.
En este orden de ideas, se nota el predominio de la expresión actividad física y deporte
en la nominación de los programas. Sería interesante saber si la «ausencia» de la Educación
Física también se expresa en los trabajos de investigación de los estudiantes de estos
programas. En esta misma línea, es curioso percibir que no todos los programas que emplean
la expresión «actividad física» o «deporte» están localizados en el área de conocimiento de las
ciencias de la salud, de modo que es posible identificarlos en las ciencias humanas y sociales
y en la educación —que, a propósito, abrigan trece de las diecinueve maestrías.
Sobre la localización geográfica de los programas de posgraduación en Colombia, es
posible percibir su concentración en la región central del país, con algunos pocos cursos
ubicados en la parte sur y norte. Se resalta la ausencia de programas en muchas localidades
del país, como Amazonas, Vaupés, Guainía, entre otros territorios, evidenciando, así, una
presencia que no es uniforme en la nación, que se concentra en las partes con los índices
económicos más elevados del país. O sea, la actividad científica de la Educación Física
colombiana tiene localización precisa en las zonas más ricas.
De los veinte programas de posgraduación ofertados, ocho maestrías están en
universidades privadas y once en universidades públicas. También es de una institución
pública el programa de doctorado. Siendo así, un poco más de la mitad de los programas se

desarrollan dentro del sistema de educación pública del país; esta característica, sin embargo,
no está necesariamente relacionada con la gratuidad, como sucede en otros países. Estos
programas son pagos en todas las universidades en Colombia.
Sobre este tema, dice Jaramillo (2008) que una gran debilidad del sistema de
posgraduación en Colombia es la baja cantidad de recursos asignados por el Gobierno. Al no
ser la educación y la investigación una prioridad del Estado colombiano, las universidades
tienen que recurrir a la autofinanciación, principalmente desde los cobros de matrículas, para
poder avanzar en el desarrollo académico de la posgraduación. “[…] si bien los proyectos
pueden financiarse con ayuda externa, esta situación no debe limitar y establecer que es el
Estado el principal responsable del desarrollo investigativo de su país» (SOTO, 2009, p. 185).
En función de este panorama, muchos profesionales de la Educación Física buscan
oportunidades en el exterior debido al no cobro de costos de matrícula en las universidades
públicas. Esto, sumado a la limitada oferta de doctorados, específicamente, puede ayudar a
entender por qué, como concluye el estudio de Molina et al. (2015), el número de magísteres
y doctores es tan bajo en la Educación Física en Colombia. Ni es preciso decir que esa escasez
impacta en la formación de la posgraduación en la Educación Física, donde, a pesar de que el
cuadro esté modificándose, la propia formación de nuevos titulados con la maestría es dirigida
por profesionales que no son doctores en alguna área de conocimiento.
Los altos costos de las matrículas, sin contar con los demás gastos que implica un
proceso de formación en este nivel, hacen que sea muy difícil hacer maestría y doctorado en
Educación Física en Colombia. Esta situación limita la expansión cuantitativa de este nivel de
formación en el campo y, al mismo tiempo, impacta en la calidad de los conocimientos
producidos, ya que no posibilita la dedicación integral al proceso de formación/investigación.
CONCLUSIONES
La conclusión del análisis es que la formación superior en el ámbito de la
posgraduación en Colombia tiene, en su horizonte, muchos desafíos que, una vez asumidos,
pueden producir impactos importantes en el desarrollo del campo académico de la Educación
Física. Entre estos desafíos, podría citarse, por un lado, la necesidad de construir estructuras
académico-administrativas más favorables a la investigación. Esto implica, no solo
infraestructura de diversas formas como laboratorios, tecnología, materiales, entre otros, sino,

también, una comprensión de la investigación como una experiencia importante de la carrera
docente —el profesor universitario es también un investigador además de ser docente de salón
de clases—. Por otro lado, y conectado con lo anterior, se evidencia la necesidad de mayor
inversión del Estado colombiano en el sistema de posgraduación, ya que la autofinanciación
no debería ser la base para su desarrollo, especialmente en las universidades públicas. En
estas instituciones, los estudiantes de programas de posgraduación deberían tener apoyo
financiero para la dedicación a su investigación y formación, además del no pago de los
valores de matrícula. El cobro de las matrículas, al contrario, es muestra de la falta de
inversión del Gobierno para el desarrollo de la ciencia en el país, hecho que, en Colombia y
muchos otros países de América del Sur, es producido en las universidades.
En este contexto, es importante, también, aumentar la oferta de posgraduación,
especialmente, en el caso de la Educación Física, en nivel de doctorado. Hay una demanda
reprimida de profesionales con maestría a la espera de poder realizar sus estudios doctorales
en el campo, sin que necesiten buscar otra área del conocimiento o salir del país por falta de
opciones.
En este ámbito, esta necesidad de expansión, inclusive para disminuir la disparidad
regional, debe ser acompañada de una reflexión sobre la base epistemológica de los
programas. Por ejemplo, la propia definición de lo que constituye el campo académico de la
Educación Física que, como fue visto, es marcadamente plural en la posgraduación en
Colombia hoy, es un desafío que necesita ser retomado. Esta definición es importante ya que
delimita los contornos del área, con implicaciones diversas en la organización de la
posgraduación. Al mismo tiempo, esta definición determina las revistas que son adherentes al
campo, los temas de investigación que interesan a la Educación Física, el lugar de los
programas en las áreas de conocimiento, la relación que la disciplina establece con las
«ciencias-madres» en las que se fundamenta, entre otros temas del mismo tipo.
Otro desafío se relaciona con la visibilidad de informaciones importantes sobre la
estructuración de la posgraduación y sus políticas de funcionamiento. Aunque el SNIES y el
CNA ofrezcan datos generales sobre muchos asuntos, es difícil identificar en estos sistemas
elementos que representen, en su conjunto, la visión global de un área específica de la
posgraduación. Por ejemplo, ¿cuántos egresados se titulan por año en los programas de
Educación Física? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su destino profesional? ¿Cuál es la política de

acompañamiento? ¿Quiénes y cuántos son los profesores que asesoran las investigaciones en
las maestrías en Educación Física? ¿Cuántos doctores trabajan en los programas de Educación
Física? ¿Cuántos magísteres? ¿Hay prevalencia de hombres o mujeres en estos programas?
¿Cuáles maestrías son de profundización y cuáles de investigación? ¿Cuáles son las líneas de
investigación? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cómo localizar los productos finales —tesis— de
los alumnos? A pesar de que la responsabilidad por visibilizar estas informaciones pueda estar
a cargo de las universidades, estas deberían estar disponibles y organizadas para consulta
desde las agencias reguladoras, pues posibilitan construir indicadores —bibliométricos— que
ayudan a comprender el funcionamiento de un determinado campo académico —sus
principales temas de investigación, las áreas predominantes, las ausencias/los vacíos, entre
otros rasgos— y, consecuentemente, pueden servir de base para la elaboración de políticas
científicas para el sector.

PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION: THE
POSTGRADUATE EXPERIENCE IN COLOMBIA
ABSTRACT
This article discusses the postgraduate system of Physical Education in Colombia. The article
concludes with questions about the development of that system and its impact in the Physical
Education teacher education.
KEYWORDS: physical education; postgraduate; teacher education.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A
EXPERIÊNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO NA COLÔMBIA
RESUMO
Este artigo discute o sistema de pós-graduação em Educação Física na Colômbia. Conclui
com alguns questionamentos sobre o desenvolvimento deste sistema e seus impactos na
Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; pós-graduação; formação de professores.
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LINGUAGEM E PODER: RELAÇÕES PRESENTES NA EDUCAÇÃO
FÍSICA1
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RESUMO
Analisar relações existentes entre Educação Física e as categorias Linguagem e Poder, pela
revisão sistemática. Sob a perspectiva histórico-dialética, de abordagem qualitativa,
mapeou-se 4.205 artigos da Educação Física dos anos 2000 até 2015. Resultado: 10 artigos
entraram na categoria empírica Linguagem-Corpo como Poder. Consideramos necessárias
mais pesquisas afetas à Linguagem e Poder, pois a Educação Física como linguagem ainda
precisa ultrapassar o limiar das aparências expressivas.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; linguagem; poder.

INTRODUÇÃO
Coadunando com a assertiva de que “a dimensão corpórea do homem se materializa
nas três atividades produtivas da história da humanidade: linguagem, trabalho e poder”
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 40), o presente estudo tem como problema de
pesquisa: quais as configurações presentes na Educação Física em articulação com as
categorias Linguagem e Poder? Com objetivo de analisar as relações existentes entre
Educação Física e a categoria Linguagem-Corpo e Poder, através de uma revisão sistemática.
E, em suas especificidades: apresentar o mapeamento oriundo da revisão sistemática acerca
dos artigos científicos da área da Educação Física que contemplam a relação com a categoria
Linguagem e Poder; analisar a idiossincrasia epistemológica presente na relação entre
Educação Física, Linguagem e Poder, face à literatura.

O presente trabalho é um extrato da dissertação de Mestrado, intitulada APROXIMAÇÕES
CONCEITUAIS SOBRE LINGUAGEM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA e contou com apoio
financeiro da CAPES.
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METODOLOGIA
Em aproximações com a perspectiva histórico-dialética, a metodologia do estudo toma
a abordagem qualitativa, recorrendo ao mapeamento dos artigos científicos da Educação
Física, entre 2000-2015 2 , através da revisão sistemática (GOMES; CAMINHA, 2014). O
percurso realizado tomou os artigos científicos da Educação Física que possuíam extratos
entre A1, A2, B1 e B2, tendo como critério central estudos que abordem o conceito de
linguagem, recorrendo aos descritores: Linguagem; Expressão Corporal; Linguagem
Corporal; Linguagem AND Educação Física; Expressão Corporal AND Educação Física;
Comunicação Corporal AND Educação Física; Educação Física AND Corp*. Foram elegíveis
10 artigos analisados a luz de Bardin (2011) através da análise de conteúdo do tipo categorial.
Delimitamos como categorias analíticas: Linguagem e Educação Física, e a partir
delas chegamos a 7 categorias empíricas, dentre elas: Linguagem-Corpo como Poder3. Tais
categorias emanaram do/no diálogo com os autores da Filosofia da Linguagem4.
A articulação entre Educação Física, Linguagem, Poder é o cerne da presente pesquisa
e está configurada nas discussões e resultados a seguir.
EDUCAÇÃO FÍSICA – LINGUAGEM – PODER
O uso da linguagem se fez presente na humanidade desde outrora, perpassou a senda
histórica como marca indelével e, com díspares contornos até a atual conjuntura, demarcou a
proeminência dos seres humanos e seu poder face aos demais animais existentes. As relações
sociais

ganharam

força mediante o

empoderamento sistemático

das

linguagens,

especificamente, oral e escrita, apresentadas como a forma mais importante da comunicação
do homem social (LYONS, 1987), em detrimento das linguagens corporais. A linha histórica
da humanidade elenca incontáveis possibilidades de interferências e/ou influências que os
corpos sofreram, por efeito de diversos modos de poder (SOARES; BRANDÃO, 2012). A
Compreende-se que nesse marco temporal se ampliaram as pesquisas afetas à Linguagem e Educação
Física, pela publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que localizou a
Educação Física na área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias.
3
Neste processo de categorização chegamos a sete categorias empíricas: Linguagem-Corpo, Cultura,
História, Realidade; Linguagem-Corpo Símbolo: Signo, Sentido e Significado; Linguagem-Corpo
como Comunicação; Linguagem-Corpo como Ação; Linguagem-Corpo como Emoção; LinguagemCorpo como Poder; Linguagem-Corpo: a Essência do Ser.
4
Indicamos leitura do capítulo: Dois ramos da Linguagem: a Ciência e a Filosofia, da dissertação
mencionada na nota de rodapé¹.
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constituição do corpo como campo corpóreo em suas multiplicidades e polissemias fez com
que fosse “objeto de conhecimento, manipulável e ao mesmo tempo, submisso e propagador
de poder” (BEZERRA; PORPINO, 2007, p. 275).
O percurso histórico da Educação Física no Brasil foi forjado pela “influência da
filosofia positivista” (CASTELLANI FILHO, 2013, p. 28) constituída pela presença das
configurações militar e higienista e, mais à frente, esportivista, encobrindo as reais
necessidades sociais em nome de um bem maior: a nação brasileira.
Marcas e cicatrizes das imposições do passado, em relação aos contextos da Educação
Física, ainda se fazem presentes no seio social e ficam externadas, a exemplo Gregório,
Dittrich Wiggers e Almeida (2014) afirmam que dentre as vivências de práticas corporais
analisadas é o esporte, em especial o futebol, que detém a proeminência da atenção, e não é ao
acaso, pois historicamente o fenômeno futebol tem o poder de congregar nacionalmente
pessoas com “diferenças econômicas, políticas, culturais e sociais [e faz com que essas
diferenças] pareçam inexistir no momento de realização de um gol” (COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p. 71).
Frente a esse reducionismo reconhecemos que na prática pedagógica do professor de
Educação Física, de acordo com Agatti Lüdorf (2005, p. 243) há uma evidente
preponderância por parte do professor de Educação Física do entendimento de que o corpo do
aluno é apenas “corpo-experimento [e] corpo-instrumento” como meros reprodutores dos
movimentos, o que denota a ausência de consciência crítica e o não-empoderamento pela
“influência da tradição biologizante”. A perpetuação de uma prática pedagógica alienante se
coaduna com a força midiática exercida na sociedade, pois as duas se alheiam aos reais
anseios do ser humano, objetificando o corpo (ANZAI, 2000), através de ampla interferência
da mídia que cerceia a configuração socioestrutural na contemporaneidade (SIQUEIRA;
DITTRICH WIGGERS; SOUZA, 2012).
A ausência de reflexão durante as vivências, na relação professor-aluno/a sobre os
conteúdos da Educação Física escolar abre caminhos para a penetração e coisificação dos
corpos por parte do poder da indústria cultural. Os corpos são bombardeados com
informações desconexas sem a limpidez do discernimento e, com isso, se perdem “na falta de
imaginação, espontaneidade e expressão” (NEPOMUCENO, 2010, p. 4). Em contraponto,
possibilitar a vivência ampla da arte e da reflexão, inclusive do entendimento sobre a

existência da mídia e suas forças atuantes nos corpos sociais possibilitará, no singular corpo
do estudante, a lucidez da compreensão fundante e real da/na expressividade corpórea
(DITTRICH WIGGERS, 2005).
O corpo é território de linguagens que avança para além do próprio ser humano, “é
lugar de inscrição, mensagem, comunicação, história, memória” (VIANA, 2005, p. 227), pois
se relaciona na dialética de poderes sociais. Sob outro paradigma (GONÇALVES; DE
AZEVEDO, 2007, p. 202) o corpo se ressignifica na corporeidade “capaz de mostrar novos
caminhos de re-significação do corpo nos espaços sociais”.
Compreendendo que a Educação Física pode vivenciar a “materialidade corpórea”
pertinente à real concreta elucidação necessária para emancipação do ser humano através da
categoria poder como sendo um tópico fulcral (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 40) é
que podemos entender o panorama da Educação Física e a correlação com a linguagem
corporal como fator interlocutivo, configurando uma percepção que ultrapassa a mera ação
comunicativa direta, em que a influência sociopolítica, histórica, econômica e artística
mantém relações de poder diante às práticas corporais que, leia-se, é o trabalho sistematizado
e intencional na/da/com a produção simbólica elencada aos saberes da Educação Física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a análise das configurações existentes entre Educação Física e as
categorias Linguagem e Poder possibilitou explanar o mapeamento oriundo da revisão
sistemática acercas dos artigos científicos, bem como ampliar o diálogo epistemológico
inerente à área relativo ao panorama que está subjacente aos saberes da própria Educação
Física em sua concretude. Os estudos nos permite apontar a necessidade de mais pesquisas
acerca da relação Linguagem-Corpo e Poder, pois a Educação Física como linguagem ainda
necessita adentrar por outras veredas que ultrapassem o limiar das aparências expressivas,
bem como expandir as sendas constitutivas “do campo científico da Educação Física no
contexto brasileiro” (GAMBOA, 2016, p. 12).

LANGUAGE AND POWER: PRESENT RELATIONS IN PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
Analyze existing relations between Physical Education and Language-Power, through
systematic review. In the historical-dialectical perspective, with a qualitative approach, 4.205
articles of Physical Education from 2000 to 2015 were mapped. Result: 10 articles were
included in the category Language-Body as Power. We consider that more research related
to Language and Power is necessary, since Physical Education as a language still needs to
overcome the threshold of expressive appearances.
KEYWORDS: physical education; language; power.

LENGUAJE Y PODER: RELACIONES PRESENTES EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analizar las relaciones entre la Educación Física y Lenguaje-Poder, por revisión sistemática.
En el perspectiva histórico-dialéctica, con un enfoque cualitativo, se mapearon 4.205
artículos de Educación Física de 2000 a 2015. Resultado: se incluyeron 10 artículos en la
categoría Lenguaje-Cuerpo como Poder. Consideramos que son necesarias más
investigaciones relacionadas con Lenguaje y Poder, porque la Educación Física como
lenguaje aún necesita superar el umbral de las apariencias expresivas.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
PALABRAS CLAVES: educación física; lenguaje; poder.
REFERÊNCIAS
AGATTI LÜDORF, S. M. A prática pedagógica do professor de educação física e o corpo de
seus alunos: um estudo com professores universitários. Pensar a Prática, Goiânia, v. 8, n. 2,
p. 243-256, nov. 2006. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/117.
Acesso em: 15 jun. 2021.
ANZAI, K. O corpo enquanto objeto de consumo. Revista Brasileira de Ciências do
Esporte,
Florianópolis,
v.
21,
n.
2,
maio
2010.
Disponível
em:
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/786/458. Acesso em: 16 jun. 2021.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. 6. ed. Lisboa: Edições 70, 2011.
BEZERRA, L. T. P.; PORPINO, K. de O. Entre corpos reais e virtuais: reflexões da dança
contemporânea para pensar o corpo na educação física. Pensar a Prática, Goiânia, v. 10, n. 2,

p. 107-122, set. 2007. Disponível em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/1115/1673.
Acesso em: 15 jun. 2021.
BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. 2 ed. Porto Alegre: Magister, 1997.
CATELLANI FILHO, L. Educação física no Brasil: A história que não se conta. 19. ed.
Campinas: Papirus, 2013.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
DITTRICH WIGGERS, I. Cultura corporal infantil: mediações da escola, da mídia e da arte.
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v. 26, n. 3, jul. 2008. Disponível
em: http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/160/169. Acesso em: 17 jun.
2021.
GAMBOA, S. S. Epistemologia da Educação Física. Filosofia e Educação, Campinas, SP, v.
8,
n.
3,
p.
1–12,
2016.
Disponível
em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8647594. Acesso em: 20 jun.
2021.
GOMES, I.; CAMINHA, I. Guia para estudos de revisão sistemática: opção metodológica
para as Ciências do Movimento Humano. Movimento, Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 395-411,
jan./mar.
2014.
Disponível
em:
https://www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/viewFile/41542/28358. Acesso em: 17 jun.
2021.
GONÇALVES, A. S.; DE AZEVEDO, A. A. A re-significação do corpo pela Educação Física
escolar, face ao estereótipo de corpo ideal construído na contemporaneidade. Pensar a
Prática, Goiânia, v. 10, n. 2, p. 33-51, set. 2007. Disponível em:
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1083/1679. Acesso em: 18 jun. 2021.
GREGÓRIO, L. V.; WIGGERS, I. D.; ALMEIDA, D. F. de. "Isso é aula de Educação
Física?" Práticas corporais na escola. Pensar a Prática, Goiânia, v. 17, n. 4, p. 1-13, dez.
2014. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/30234/17750. Acesso em:
15 jun. 2021.
LYONS, J. Linguagem e Linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 1987.
NEPOMUCENO, M. O corpo na dança: uma reflexão a partir dos olhares da indústria
cultural. Pensar a Prática, Goiânia, v. 13, n. 1, maio 2010. Disponível em:
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/7581/6674. Acesso em: 18 jun. 2021.
SIQUEIRA, I. B.; WIGGERS, I. D.; SOUZA, V. P. O brincar na escola: a relação entre o
lúdico e a mídia no universo infantil. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Porto
Alegre, v.
34, n.
2, p.
313-326, jun.
2012.
Disponível
em:

https://www.scielo.br/j/rbce/a/TSY4HK3cjTTzVDjvjnygdkt/?lang=pt&format=pdf.
em: 20 jun. 2021.

Acesso

SOARES, C. L.; BRANDÃO, L. V. esportiva e artimanhas do corpo. Movimento, Porto
Alegre,
p.
11-26,
maio
2012.
Disponível
em:
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/26466/21137. Acesso em: 19 jun. 2021.
VIANA, R. N. A. Corpo, estética, dança popular: situando o bumba-meu-boi. Pensar a
Prática, Goiânia, v. 8, n. 2, p. 227-242, nov. 2006. Disponível em:
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/116. Acesso em: 18 jun. 2021.

MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO DOS SIGNIFICADOS DAS
ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL: PROBLEMÁTICA PARA O
ENSINO HISTÓRICO-CRÍTICO1
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RESUMO
Abordando o caso particular da atividade Luta, busca-se apresentar os pressupostos
fundamentais do método de investigação apropriado à problemática de identificação e
explicação dos traços essenciais das formas de ser do objeto em questão. Nossa hipótese de
trabalho é a de que o acervo de significados constitutivos da forma de ser das atividades da
cultura corporal configura-se como potencial possibilidade de uma propositura de
sistematização de conteúdos de ensino da Educação Física na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Método; Atividade; Conteúdos escolares; Cultura corporal.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa que temos desenvolvido sobre a
problemática do ensino das atividades da cultura corporal a partir dos fundamentos da
pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Iremos abordar o caso particular
da atividade de Luta, com o objetivo de explicitar alguns elementos metodológicos por nós
considerados fundamentais com vistas a atual necessidade ainda premente nesta perspectiva
de ensino de apreender o objeto de conhecimento em seus traços essenciais e considerar a
sistematização de conteúdos escolares.
Na perspectiva pedagógica histórico-crítica e psicológica histórico-cultural, traços
essenciais significam os elementos nucleares constitutivos da dinâmica e da estrutura do
objeto em processualidade, em movimento, em desenvolvimento. A apreensão do ser das
coisas requer captar o sistema de relações que determina este via-a-ser do objeto, uma vez que
ser é processo, ser é transformação (MARX, 2013).

O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para sua realização.
1

Sabe-se que é com o Coletivo de Autores (2012) que se inaugura no campo da
Educação Física a denominada perspectiva crítico-superadora, com o intuito de se pensar o
seu ensino a partir do aporte teórico destas duas teorias aqui aludidas (pedagógica e
psicológica), ambas em unidade teórico-metodológica com o materialismo histórico-dialético.
Desde então, há um relevante crescimento de proposições científicas que tem procurado
contribuir com esta construção coletiva (dentre as quais destacamos GAMA, 2015;
LOUREIRO, 1996; NASCIMENTO, 2014; MELO, 2017; TEIXEIRA, 2018). É no âmbito
desta construção que nos situamos.
Temos trabalhado com o suposto de que a problemática do ensino e a delimitação de
conteúdos escolares na concepção de Educação Física aqui anunciada ainda carecem de
investigações mais contundentes, rigorosas, radicais e de conjunto acerca da análise das
formas de ser das atividades da cultura corporal, e a utilização do método de investigação
adequado é determinante para uma coerente resolução deste problema.
Com efeito, o entendimento de que cabe à educação escolar a tarefa de transmissão e
assimilação do saber sistematizado nas suas formas mais desenvolvidas, conforme postulado
pela pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2009, 2013), nos permite questionar, por
exemplo: quais seriam os conhecimentos mais desenvolvidos no ensino de conteúdos
escolares da Educação Física? Qual a natureza e a especificidade destes conteúdos?
Por outro lado, a assertiva da psicologia histórico-cultural de que a apropriação dos
signos da cultura é condição para a humanização dos sujeitos, além da relevância conferida ao
ensino escolar no que tange ao processo das neoformações culturalmente instituídas do
psiquismo humano (LEONTIEV, 1978; VYGOTSKI, 2001), nos faz perguntar: quais seriam
os significados objetivados nas atividades da cultura corporal que, se correta e rigorosamente
apreendidos, poderiam ser convertidos em objetos de ensino?
É a partir destes elementos introdutórios que apresentamos as argumentações teóricas
desta nossa pesquisa em desenvolvimento.
SOBRE O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO: OS SIGNIFICADOS DA ATIVIDADE DE
LUTA
O método de investigação que temos utilizado para a análise das atividades da cultura
corporal e seu acervo de significados sociais é o método lógico-histórico (KOPNIN, 1978;

MARX, 2011, 2013), cuja premissa fundamental se ancora na necessidade de reprodução
ideal do movimento real do objeto. Isto significa que a investigação visa retraçar teoricamente
o processo histórico em toda sua objetividade, essencialidade e contrariedade. É “[...] a
reprodução da essência do objeto e da história do seu desenvolvimento no sistema de
abstrações” (KOPNIN, 1978, p. 183-184).
Este método de investigação, que desde os anos de 1845-46 Marx e Engels (2007)
denominaram de método materialista histórico-dialético, será caracterizado em 1873 - quase
trinta anos depois - por Marx (2013, p. 91), no posfácio da segunda edição de O Capital,
como uma “[...] intelecção positiva do existente [que] inclui, ao mesmo tempo, a intelecção de
sua negação, [...] apreende toda forma desenvolvida no fluxo do movimento, portanto,
incluindo o seu lado transitório”.
Marx (2013, p. 90) afirma que “A investigação tem de se apropriar da matéria em seus
detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno” e,
diferentemente do método dialético mistificador de Hegel, “[...] o ideal nada mais é do que o
material, transposto e traduzido na cabeça do homem”.
A vida material pode ser refletida idealmente pela consciência, o que significa afirmar
a natureza ontológica do método marxiano, não estando aquela - a esfera ontológica subsumida ou divorciada da dimensão gnosiológica. O ‘modo de ser’ do ser investigado é
apreendido intelectivamente, não havendo fratura ontológica entre ser e consciência neste
método de investigação.
Dessa forma, reconstituir logicamente uma atividade particular da cultura corporal
corresponde à busca pela apreensão de seus traços essenciais, que vão se constituindo no
decorrer da sua própria história de desenvolvimento real. Tal qual é o objeto na sua
efetividade ontológica, assim a investigação científica necessita reproduzi-lo teoricamente em
sua forma lógica, em correspondência com sua própria forma de ser. À medida que o lógico
reconstrói a substantividade histórica do objeto de conhecimento, vai se descobrindo um
verdadeiro acervo de significações sociais que nos permite revelar sua essência.
Nossas análises tem revelado que, decerto, a atividade de Luta possui sua forma de
manifestação social mais complexa de desenvolvimento determinada pelo atual modo de
produção da vida no capitalismo contemporâneo. Assim, sua forma espetacularizada e
mercantilizada (DIAS JUNIOR, 2021) - e o MMA (Mixed Marcial Arts) pode ser

considerado sua expressão mais fenomênica - precisa ser apreendida, desvelando-se os
elementos essenciais constitutivos de dinâmica, ou seja, o complexo sistema de relações que
determinam a forma de ser deste fenômeno denominado Luta na materialidade objetiva da
formação social vigente.
Conhecer estes elementos é fundamental para a sistematização de conteúdos de ensino
da atividade de Luta na escola. Não obstante, esta sua dinâmica atual precisa ser explicada
historicamente, uma vez que ela ‘nem sempre foi assim’. É preciso compreender a
processualidade do movimento contraditório de sua manifestação atual, reconhecendo como
ela - a Luta - chegou a esta forma de ser. Logo, nos parece que os processos de
ocidentalização, esportivização e internacionalização da Luta (MARTINS; KANASHIRO,
2010; MARTA, 2010) precisam ser considerados, processos que não podem ser analisados
isolados da materialidade da vida social (MARX, 2008).
De igual forma, compreender as ações corporais conscientes opositivas de controle da
ação corporal do outro, dentre as quais destacamos as ações intencionais de golpear/não ser
golpeado, desequilibrar/não ser desequilibrado e imobilizar/não ser imobilizado são
fundamentais (NASCIMENTO, 2014). A lógica e a dinâmica interna da estrutura da atividade
de Luta a partir das relações de ordem prático-objetal, cujas ações e operações conscientes se
vinculam aos motivos e necessidades da atividade de Luta também precisam ser destacadas.
As necessidades, os motivos e as valorações normativo-judicativas historicamente
desenvolvidas e socialmente formadas na prática social objetiva, conformando as relações
histórico-sociais de produção e reprodução dos significados da atividade de Luta em dados
modos de vida, com ou sem fins prático-utilitários, vinculados ou não às práticas militares,
religiosas e políticas (DIAS JUNIOR, 2014), são essenciais para se pensar na sistematização
de conteúdos de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate sobre a proposição de conteúdos de ensino das atividades da cultura corporal
requer uma tomada de posição teórica e metodológica acerca de inúmeras questões que
envolvem este desafio, que vão desde a concepção de sociedade, de ser humano e de
educação, o que nos remete as relações existentes entre formação humana, conhecimento e
prática social, até o entendimento das finalidades educativas, da compreensão da natureza dos

próprios conteúdos de ensino e a maneira como a apropriação destes contribui para o processo
de desenvolvimento dos indivíduos.
As considerações aqui apresentadas buscaram expor nossa hipótese de trabalho, que é
a de que este acervo de significados constitutivos da forma de ser das atividades da cultura
corporal configura-se como potencial possibilidade de uma propositura de sistematização de
conteúdos de ensino da Educação Física na escola. Esperamos prosseguir avançando neste
estudo!

METHOD OF RESEARCHING THE MEANINGS OF BODY CULTURE
ACTIVITIES: A PROBLEM FOR HISTORICAL-CRITICAL
TEACHING
ABSTRACT
Approaching the particular case of the Fight activity, we seek to present the fundamental
assumptions of the investigation method appropriate to the problem of identifying and
explaining the essential features of the ways of being of the object in question. Our working
hypothesis is that the collection of constitutive meanings of the body culture activities form of
being is configured as a potential possibility of a proposal to systematize Physical Education
teaching contents at school.
KEYWORDS: Method; Activity; School contents; Body culture.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SIGNIFICADOS DE LAS
ACTIVIDADES DE CULTURA CORPORAL: UN PROBLEMA PARA
LA ENSEÑANZA HISTÓRICO-CRÍTICA
RESUMEN
Abordando el caso particular de la actividad Lucha, buscamos presentar los supuestos
fundamentales del método de investigación adecuados al problema de identificar y explicar
los rasgos esenciales de las formas de ser del objeto en cuestión. Nuestra hipótesis de trabajo
es que el conjunto de significados constitutivos de la forma de ser de las actividades de la
cultura corporal se configura como una posibilidad potencial de una propuesta para
sistematizar los contenidos de la enseñanza de la Educación Física en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Método; Actividad; Contenidos escolares; Cultura corporal.
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O CONCEITO DE PÓS-CRÍTICO: POTENCIALIDADES E RISCOS 1
Rubens Antonio Gurgel Vieira,
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
RESUMO
O trabalho visa problematizar o conceito de pós-criticidade nos usos curriculares da
Educação Física. Para tanto, utilizamos as teorizações de Silva (2007) e Neira e Nunes
(2009). Como metodologia tomamos a geofilosofia deleuze-guattariana. A reflexão final
posiciona todas as criações curriculares minoritárias como importantes para uma sociedade
mais justa, sendo necessária a continuidade dos trabalhos que evitem reducionismos e
sectarismos.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; pós-crítico; geofilosofia.
INTRODUÇÃO
O campo curricular da Educação Física apresenta em sua história propostas forjadas
em processos sociopolíticos contextuais diversos. Não pretendemos retomar as obras sobre o
tema, mas manifestar pontos para problematizar o conceito pós-crítico. Para Silva (2007) toda
teoria pedagógica é também curricular, com respectivas visões de sociedade, reflexo de
diferentes posições políticas. O autor divide o campo curricular em três: tradicional, crítico e
pós-crítico. A primeira categoria remete aos teóricos que buscaram métodos de ensino afeitos
aos propósitos da sociedade capitalista, alinhados ao discurso científico e organizando a
escola como uma fábrica. A questão na visão tradicional é como ensinar, naturalizando temas
eleitos pela lógica industrial. Quem mobiliza tal concepção para a Educação Física é Neira e
Nunes

(2009),

elencando

como

tradicionais

as

visões

ginásticas,

esportivistas,

desenvolvimentistas, psicomotoras e saudáveis.
As transformações sociopolíticas em meados do século XX colocaram em xeque a
sociedade capitalista e suas formas de dominação. As teorias curriculares alinhadas com esse
movimento foram categorizadas por Silva (2007) como críticas, inserindo no mesmo bojo
uma série de pensadores inspirados em distintas bases filosóficas, muitas delas com forte
influência marxista. A tônica presente neste grupo de propostas é o questionamento dos
aspectos essencializadores do currículo oficial, cuja preocupação pesa sobre o quê ensinar.
1
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Algumas dessas propostas viriam a inspirar a produção de currículos críticos para a Educação
Física, com destaque para a proposta crítica-superadora (SOARES, 1992), apoiada no
materialismo histórico dialético, e para a proposta crítico-emancipatória (KUNZ, 1994), com
conexões filosóficas com a escola crítica de Frankfurt.
Por fim, Silva (2007) entende como pós-crítico todos os currículos atravessados pelas
questões teóricas que rompem com muitos princípios modernos, concepções clássicas do
conhecimento e pensamentos representativos que estruturam relações de poder e dominação.
Na Educação Física, as teorizações pós-críticas engendram a perspectiva conhecida como
currículo cultural (NEIRA; NUNES, 2009). Daí em diante, enfrentamentos teóricos se
tornaram inevitáveis no campo.
Este trabalho se apoia na ideia de geofilosofia de Deleuze e Guattari (2010), com o
objetivo de perscrutar novos olhares sobre a temática para criar nuances. Com tal movimento,
não buscamos julgar e classificar as teorizações existentes como mais ou menos verdadeiras,
melhores ou piores, mas sim abrir caminhos e permitir outras possibilidades estratégicas
visando uma sociedade mais equitativa e justa.
O MÉTODO GEOFILOSÓFICO
Estudos elaborados no campo pós-crítico – também conhecidos como pósestruturalistas ou ancorados na filosofia da diferença – defendem a impossibilidade de captura
do real com exatidão e refutam a ideia de essência no conhecimento, objeto ou indivíduo.
Estamos usando os termos como sinônimos, pois o ponto que nos interessa é a ruptura com o
princípio de verdade cunhado na ciência moderna. Nessa perspectiva, o mundo cognoscível
pode se tornar caótico e para se guiar nas infinitas possibilidades, a filosofia traça planos de
imanência que recortam o caos, criando conceitos para operar em problemas específicos
(GALLO, 2013).
Utilizamos então um método inspirado na filosofia como forma de perscrutar o termo
pós-crítico. Faremos especificamente a partir dos escritos de Deleuze e Guattari (2010), para
quem os planos de imanência filosóficos são compostos por conceitos como ato de criação.
Um terreno filosófico nunca é linear, mas cruzado por múltiplos outros, com desvios e
fraturas com os quais os seus conceitos podem se articular, contrapor, enfrentar ou se aliar, do
mesmo ou de outros planos. O conceito deixa de ser cristalizado e não pode ser definido, é

sempre imanente, ou seja, não é um ente transcendente, mas uma força que provoca novos
pensamentos. O que esta forma de ver a filosofia nos evidencia é menos uma historicidade do
pensamento racional e mais uma localização geográfica dos infinitos planos traçados pelo
devir filosófico. Deleuze e Guattari (2010) denominam essa concepção de geofilosofia.
É comum e frequente na Educação e Educação Física o movimento de realocar em seu
próprio campo as produções teóricas da Filosofia. Esta maneira de operar não é algo
especificamente ruim, que impede a originalidade do campo, fazendo-o replicador ou copista.
Quando desterritorializamos conceitos e territorializamos em outro campo com o objetivo de
responder certos questionamentos, estamos produzindo novas possibilidades. Desta forma, ao
nos debruçarmos sobre as produções de outros colegas não estamos utilizando qualquer régua
de medição, mas abrindo frentes para futuras produções e combatendo qualquer sedentarismo
no pensamento. Neste momento, o conceito escolhido para este engajamento é “pós-crítico” –
de modo que analisaremos suas potencialidades, seus efeitos e abertura de novos caminhos.
Na sequência, expomos seus riscos de enclausuramento filosófico com eventuais armadilhas
pedagógicas.
PENSAMENTO PÓS-CRÍTICO EM ANÁLISE GEOFILOSÓFICA
Desde os anos 1980, quando a Educação Física promoveu uma revisão crítica de sua
função social, fortaleceu um movimento renovador para a área que finalmente colocou em
xeque perspectivas tradicionalistas. As concepções críticas daquele período foram
fundamentais para alavancar a criação de novas propostas para o cotidiano escolar, abrindo a
“golpes de facão” a hegemonia do projeto social moderno.
Algumas décadas posteriores, um novo currículo une forças ao grito de uma outra
Educação Física: trata-se perspectiva cultural, até o momento única representante da categoria
pós-crítica. Mas, ainda que os efeitos performativos das teorizações de Silva no campo da
Educação Física após a mediação de Neira e Nunes tenham sido profundamente profícuos,
todo “guarda-chuva” conceitual guarda o risco de abrigar coisas mais ou menos distanciadas,
e o termo pós-crítico não escapa disso
Debaixo dessas categorias estão autores que em absoluto se resumem aos mesmos
sistemas de pensamento, com tensões importantes entre os campos elencados como póscríticos (pós-modernismo, narrativas étnico-raciais, pós-colonialismo, feminismo, teorizações

queer etc.). Entre os pensadores classificados como pós-estruturalistas como, por exemplo,
Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida, entre outros, temos sistemas filosóficos que, ainda se
aproximem em características de descentralização de premissas fundacionais da filosofia da
consciência, são absolutamente distintos em seus problemas, focos de atenção, criações
conceituais e articulações filosóficas – exceto, talvez, pela constante presença do filósofo
alemão Friedrich Nietzsche. Logo, ao utilizarmos tais divisões conceituais é necessária certa
acuidade filosófica para não incorrer em reducionismos.
Entretanto, o que também é necessário considerar são as movimentações de um campo
de imanência que se apropria das produções teóricas de maneira processual e dentro de um
tempo característico da academia. Assim, a importante produção de Silva estaria ainda
produzindo reverberações, mesmo que boa parte delas seja para superar certos elementos. O
mesmo se aplicaria as possibilidades pós-críticas na Educação Física. Como ramificações
infinitas, novas teorizações vão ampliando as possibilidades para o cotidiano escolar. Não
advogamos, então, qualquer oposição radical e impossibilidade de comunicação entre teorias
críticas e pós-críticas – ou mesmo entre os pensamentos dentro destas categorias. O que
defendemos é a multiplicidade de pensamentos que se aproximam ou se afastam na
consecução de um projeto em comum: a luta contra as forças homogeneizantes da sociedade
capitalista.
Neste ponto, podemos questionar em quais aspectos o pensamento pós-critico se
aproxima e em quais se distancia das propostas críticas? As aproximações mais gerais
evidenciam a luta por uma sociedade menos injusta, carregada de violência, exclusão e
desigualdade. Também se assemelham nas forças que mobilizam com características
minoritária, ou seja, são propostas articuladas nas margens, por poucos pesquisadores e
pesquisadoras, professores e professoras. Os adeptos das propostas críticas e pós-críticas
enfrentam as fortes ondas contrárias das propostas alinhadas ao mundo contemporâneo,
marcado pelos anseios consumistas e produtivistas do nosso modelo socioeconômico.
Os distanciamentos também são bem visíveis e de fácil destacamento, com
concepções distintas de conhecimento, sujeito e corpo. Essas diferenciações geram modos de
luta política também afastados, ainda que muitas pautas se articulem. Culmina-se assim em
propostas pedagógicas distintas, com enfoques de atuação e encaminhamentos didáticos
diferentes. Neste momento não temos espaço para esmiuçar estas proposições escolares, mas

para os leitores iniciados no campo curricular da Educação Física tais afirmações são de fácil
visualização.
Aqui gostaríamos de levantar uma reflexão importante: que estratégias devem adotar
aqueles e aquelas que engajam em determinada concepção crítica ou pós-crítica? Buscar as
aproximações via debate acadêmico, em discussões rigorosamente bem fundamentadas em
seus respetivos campos; ou buscar um pensamento de trincheira que se feche em suas
proposições? Ressaltamos que, mesmo as proposições que se classificam como críticas
possuem distinções importantes e significativas, de modo que a resposta desta questão não é
relevante somente para a dicotomia crítico/pós-crítico.
Talvez a geofilosofia apresente uma possibilidade mais interessante do que pensar a
partir das categorias elencadas desde a introdução. Desta forma, somada a uma pedagogia
conceitual, uma fundamentação geofilosófica não buscará sínteses dialéticas, mas
fundamentações que se prestem a inúmeras criações para responder à uma radical imanência
dos problemas. Desta forma, podemos enquanto área do conhecimento potencializar as
iniciativas que busquem enfrentamento das mazelas do mundo. As propostas curriculares
minoritárias no campo seriam então uma multiplicidade, uma infinidade de composições que
em medidas distintas se afastam ou se aproximam de forma estratégica para atender
microrrevoluções no cotidiano escolar para, oxalá um dia, ganhemos mais força na criação de
um mundo melhor para todos. A estratégia, portanto, é de criação e composição incessante –
distante de posições sectárias que perdem de vista o que está em jogo.
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ABSTRACT
The work aims to problematize the concept of post-criticism in the curricular uses of Physical
Education. For this, we use the theories of Silva (2007) and Neira and Nunes (2009). As a
methodology, we take the Deleuze-Guattarian geophilosophy to problematize the uses of the
post-critical concept without, however, entering into a dichotomous clash. The final reflection
positions all minority curricular creations as important for a fairer society, requiring the
continuity of works that avoid reductionism and sectarianism.
KEYWORDS: curriculum; post-critical; geophilosophy

EL CONCEPTO POST-CRÍTICO: POTENCIALIDADES Y RIESGOS
RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo problematizar el concepto de poscrítica en los usos
curriculares de la Educación Física. Para ello, utilizamos las teorías de Silva (2007) y Neira
y Nunes (2009). Como metodología, tomamos la geofilosofía Deleuze-Guattariana para
problematizar los usos del concepto poscrítico sin, sin embargo, entrar en un choque
dicotómico. La reflexión final posiciona a todas las creaciones curriculares minoritarias
como importantes para una sociedad más justa, requiriendo la continuidad de trabajos que
eviten el reduccionismo y el sectarismo.
PALABRAS CLAVES: currículo; póscrítico; geofilosofía.
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O PENSAMENTO FILOSÓFICO NO PROCESSO FORMATIVO NA
PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS DE UMA DISCIPLINA PARA DUAS
LICENCIADAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA1
Janaína Walkíria Brito e Silva,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Taynara Reges Cardoso,
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RESUMO
O objetivo desse relato de experiência é refletir sobre a compreensão da epistéme na
disciplina de fundamentos da educação de duas mestrandas licenciadas em educação física
durante o primeiro semestre de formação no programa de pós graduação em educação. O
relato perpassa pelas observações e dificuldades sobre a apreensão do pensamento filosófico
nesse período de formação continuada na pós graduação com aulas remotas. O relato é
baseado em dois diários de campo preenchidos semanalmente
PALAVRAS-CHAVE: pensamento filosófico; epistéme; pós-graduação
INTRODUÇÃO
O novo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Estadual
de Goiás, UnU Inhumas, busca a formação de pesquisadores/as na tentativa de uma
qualificação científica para atuação na produção do conhecimento científico. Essa atuação
busca por contemplar estudos e pesquisas no contexto da sociedade contemporânea, esse
objetivo insurge na tentativa emergente de resistência contra posicionamentos políticos e
tecnológicos pautados na razão instrumental 2 que reforçam uma educação operacional e
instrumental.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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Termo utilizado por Horkheimer (2002), filósofo e um dos fundadores da escola de Frankfurt, que
significa a instrumentalização do pensamento, do agir, com o predomínio da técnica e da
racionalização sobre a natureza humana que se deu por meio do avanço dos meios técnicos no advento
da industrialização da sociedade moderna, acompanhados por um processo de desumanização.
2

Esse relato de experiência tem como objetivo refletir sobre a compreensão da
epistéme 3 na disciplina de Fundamentos da Educação no PPGE, por duas mestrandas
licenciadas em Educação Física (EF), durante o primeiro semestre de formação no PPGE da
UEG-Inhumas, com início em março de 2021. Este estudo é baseado em dois diários de
campo, preenchidos semanalmente por duas mestrandas, a partir do dia 18 de março.
Para além dos diários, com base nos estudos na disciplina, o relato contou com uma
revisão bibliográfica utilizando de fontes científicas sobre as temáticas de: pensamento
filosófico, epistéme, formação e EF, de modo a realizar uma aproximação e integração entre
as vivências na disciplina de Fundamentos da Educação no PGGE juntamente com as
informações que foram pontuadas ao longo da produção, uma vez que, consideramos que há
poucos estudos, sobre a experiência em nível Mestrado Acadêmico e a relação com a filosofia
permeado pelo pensamento/ reflexões filosóficas.
UM DIÁLOGO ENTRE AUTORES
É urgente pensar a educação, em específico a escola como uma instituição formativa.
Atualmente é perceptível que não há interesse por temas no âmbito filosófico, por entre
docentes e discentes, essa evolução veio por influências de questões operacionais e
instrumentais.
Enfatizando esse processo, veem a necessidade em pensar uma educação não obscura
que seja fundamentada no pensamento filosófico para a construção de novos conceitos sobre
educação no Brasil. Nós nos disponibilizamos, como centro, em ampliar a discussão a partir
da primeira e segunda unidade trabalhada na disciplina com o primeiro texto: Técnica,
pensamento e paideía: uma meditação cairológica, do professor Marcos Aurélio Fernandes e
do segundo texto: Eclipse da razão, do Max Horkheimer.
A princípio, o primeiro texto, foi uma leitura densa, a priori, por se tratar do primeiro
contato com textos filosóficos voltado para uma compressão da educação a partir da paideía4
grega, e percebemos a importância em dialogar sobre o mesmo. Assim, é perceptível que há
Segundo Chauí (2002) a palavra epistemologia de origem grega (epistéme- ciência e logiaconhecimento), ou seja, epistemologia é o conhecimento filosófico sobre as ciências.
4
A palavra paideía segundo Chauí (2002) tem como significado, ação de educar, educação, cultura, e
era com esse significado que o homem grego clássico concebeu a sua paideía, uma educação que
permitisse a formação completa daquele homem grego, com cultura, arte, ginástica, música, literatura
e toda a pólis grega era responsável por esse processo formativo
3

necessidade, diriamos, de uma nova paideía e que, ao mesmo tempo, características fortes
estão a compor essa “virada”. Essa nova “virada” veio acompanhada de um processo de
educação e humanização, uma conversa entre a cultura e educação. Os filósofos clássicos por
meio das suas reflexões contribuíram, no texto, para a compreensão do conhecimento, por
meio do saber metódico, pelo movimento do pensamento, pela passagem da doxa a epistéme e
por uma formação fundada em um cunho filosófico de forma a construir significativamente
para que tenhamos uma formação emancipatória e que compreendamos a necessidade da
nossa educação ser pautada na humanização do homem, para que Auschwitz não se repita,
como bem nos lembra Adorno (2020).
Nesse sentido, Cambi (1999, p. 53) “o mundo clássico é a terra de origem de uma
cultura, a nossa, a ocidental” para a educação é válido pois, a “antiguidade sobretudo a grega
é o armazém dos modelos originários da formação social e humana, dos quadros culturais
dessa formação e dos princípios que a regulam (a etnia, o dualismo social, a razão, a
linguagem como domínio” (CAMBI,1999, p.54).
Platão foi o primeiro filosofo a “encarar a filosofia como formação de um novo tipo
de homem”, Jaeger (2013, p. 191), esse homem que a sociedade moderna por meio da sua
concepção de homem, de sociedade e de educação, e dos seus ideais liberais, fragmentou,
distanciando do conceito grego êthos5 enquanto morada humana.
Já no segundo texto, nossas questões-reflexões se deu através do movimento do
pensamento, da autonomia intelectual, e por estarmos no ato da necessidade e importância de
se ter uma compreensão da totalidade, conseguimos, então, abstrair as ideias chaves do texto.
Como isso, compreendemos a movimentação entre a razão objetiva e a razão subjetiva, a
passagem de uma para outra que se deu com a industrialização da sociedade a partir da
modernidade com o uso da técnica como uma concepção instrumental. É importante destacar
que: a razão que antes era vista como uma ordem do mundo está relacionada aos
procedimentos, ocorrendo o próprio ajuste dos meios e dos fins e é nesse sentido que o ser
humano entregue aos interesses da sociedade. Com isso essa instrumentalização, muito
referênciada no relato de experiência, para Horkheimer se distancia da totalidade devido a
toda sua fragmentação ocorrida no período (HORKHEIMER, 2002).
O êthos é tratado pela ética, que estuda as ações e paixões humanas segundo o caráter ou a índole
natural dos seres humanos, Chauí ( 2002)
5

Conseguimos refletir sobre como a educação e a EF incorporou e incorpora o conceito
de razão subjetiva (instrumental) para a sua concepção de homem, de educação, de escola,
fazendo com que a fragmentação do saber, o deslumbramento pela tecnologia de forma
irreflexiva assola as nossas concepções e o nosso fazer diante da educação, em específico nas
práticas pedagógicas.
Estabelecer elos entre as contribuições filosóficas durante o estudo dos textos na
disciplina nos permite fazer esse movimento de crítica, o giro do olhar, para as questões que
inviabilizam o aproximar dos ideais gregos de formação humanizada, emancipatória. Cabe a
nós produtoras de conhecimento por meio das nossas produções cientificas (artigos,
dissertação, tese) refletirmos e por questões sobre o nosso tempo, e, por meio das leituras dos
clássicos da filosofia nos permitirem esse discernimento do real, do concreto, das questões
humanas.
REFLETINDO SOBRE A EDUCAÇÃO POR MEIO DO PENSAMENTO FILOSOFICO
Discutir formação e intervenção profissional com a filosofia, em específico no Stricto
Sensu do PGGE, é busca por uma purificação respaldada em movimentos históricos para uma
educação de qualidade e eficiente. Para isso, buscamos a visualização desses mecanismos
manifestando através de alguns estudos que nos guiaram de maneira a contribuir
reflexivamente para que rompa com indevidas intervenções sociais e políticas que estão
presentes nas instituições sociais, em específico na produção do conhecimento.
Resgatamos esses questionamentos e relacionamos com a educação pois, acreditamos
incansavelmente em sua responsabilidade de formar seres humanos para a vida em sociedade
e como discorrido por Fernandes (2016, p. 84) “Uma cultura em que o homem não somente
saiba fazer, mas saiba ser no saber fazer, isto é, saiba perfazer-se [...]” e, é nesse sentido:
ocorrer a construção plural do sujeito, diante de novas descobertas e apropriações do
conhecimento produzido pela humanidade.
A filosofia é um conhecimento, que surge na Grécia clássica como forma de superação
do pensamento mítico para o pensamento filosófico, racional, e coloca a formação do homem
como questão central na sua paideía que perpassa por várias dimensões: éticas, políticas,
culturais, esportivas, artísticas, filosóficas, nesse sentido, a filosofia “desde sua origem é

discurso e maneira de viver e, portanto, intrinsecamente ligada à educação e à formação”,
Barcelos (2017, p.13).
Por meio da conceituação de Epistéme como “conhecimento teórico por meio de
conceitos necessários (isto é, daquilo que é impossível que seja diferente do que é; o que não
pode ser de outra maneira, ser diferente do que é) e universais (isto é, válidos para todos em
todos os tempos e lugares)”, Chauí (2002, p.500). E é nessa concepção que percebemos ao
longo da disciplina de Fundamentos da Educação a contribuição da epistemologia enquanto
uma disciplina filosófica por nos permitir esse olhar para além do que tem sido e está posto na
área da EF, da educação, e das questões referentes a escola, numa concepção que abrange a
totalidade das questões que envolve o humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos que, definir/limitar a construção do pensamento filosófico no
processo de formação e intervenção profissional é uma das movimentações que acontecem
com o/a professor/a de EF. Para que ocorra uma construção cultural e social é imprescindível
que

professores/as

busquem

formas

de

ampliar

seus

estudos

epistemológicos.

Compreendemos que é necessário estabelecer diálogos concretos para a desestabilização de
ideais normativos e utilitárias que reforçam uma organização de ordem por meio de discursos
pragmáticos.
O contato com os textos filosóficos nos permitiu passar por um processo formativo
significativo, por colocarmos o nosso pensamento de forma crítica e reflexiva. Esse diálogo
nos permitirá ter uma compreensão a respeito da educação, em sua totalidade, aos processos
formativos do ser humano, da educação básica ao ensino superior, de forma que, apenas a
filosofia permite e, por permitir ir a gênese do conceito, que possamos compreender o que não
está posto indo além do senso comum, por questões, refletir.

PHILOSOPHICAL THINKING IN THE FORMATIVE PROCESSIN
STRICTO SENSU GRADUATE STUDIES IN EDUCATION:
PHILOSOPHICAL CONTRIBUTIONS OF A SUBJECT FOR TWO
GRADUATES IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The purpose of this experience report is to reflect on the understanding of the episteme in the
fundamentals of education subject of two master students licensed in physical education
during the first semester of training in the postgraduate education program. The report goes
on by observations and difficulties about the apprehension of philosophical thought in this
period of continuous education in postgraduate classes with remote classes. The report is
based on two field diaries completed weekly.
KEYWORDS: philosophical thinking; episteme; postgraduate studies.

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN EL PROCESO FORMATIVO EN
ESTRICTO SENSU ESTUDIOS DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN: CONTRIBUCIONES FILOSÓFICAS DE UNA
ASIGNATURA PARA DOS GRADUADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El propósito de este informe de experiencia es reflexionar sobre la comprensión de epistéme
en los fundamentos de educación asignatura de dos alumnos de máster en educación física
durante el primer semestre de formación en el programa de educación de postgrado. el
informe sigue por observaciones y dificultades sobre la aprehensión del pensamiento
filosófico en este período de educación continua en el postgrado con clases remotas. el
informe se basa en dos diarios de campo completados semanalmente.
PALABRAS CLAVES: pensamiento filosófico; episteme; posgraduación.
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PEDAGOGIAS (PÓS)CRÍTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
LEITURA COM MARCOS NEIRA1
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Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Vale do Rio Verde (UninCor)
Felipe Quintão de Almeida,
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RESUMO
Problematiza, teoricamente, compreensões de pedagogias críticas da Educação Física de
Marcos Neira em fases distintas de suas produções. Conclui que esse autor, autodeclarado
pós-crítico, desconsidera (re)organizações político-epistemológicas das pedagogias críticas.
Além disso, frente à falta de clareza entre as supostas fronteiras que distinguem as
pedagogias críticas das pedagogias pós-críticas, este artigo defende a necessidade de que o
uso dessas classificações seja repensado.
PALAVRAS-CHAVE: pedagogias críticas; pedagogias pós-críticas; Marcos Neira.
INTRODUÇÃO
Problematiza, teoricamente, as ambiguidades apresentadas nas compreensões adotadas
por Neira no que diz respeito ao(s) conceito(s) de pedagogias críticas. Utiliza, para tanto, dois
textos produzidos em fases distintas de sua carreira. O primeiro é o livro “Educação Física,
currículo e cultura (2009); o segundo é o artigo intitulado “As dimensões política,
epistemológica e pedagógica do currículo cultural da Educação Física”, publicado em 2020.
Neira é, atualmente, um dos principais autores da Educação Física (E.F.) e na companhia de
seus colegas de pesquisa, como Nunes, fomenta o que denomina de debate educacional póscrítico.
AS TEORIAS EDUCACIONAIS CRÍTICAS POR NEIRA E NUNES (2009, 2020)
Ancorados no livro “Documentos de identidade”, Neira e Nunes (2009) apresentam
um panorama das teorias da Educação e oferecem uma relação dos impactos dela no currículo
da E.F. No terceiro capítulo do livro “Educação Física, Currículo e Cultura”, Neira e Nunes
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O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

(2009) assumem a existência de três posições fortes orientadas pelas teorias da Educação que
impactam o currículo da E.F.:
1ª) as teorias não críticas, reconhecidas no currículo tradicional ou
humanista e no modelo curricular tecnicista; 2ª) as teorias críticas, de
orientação neomarxista que enfatizam o aspecto reprodutor das estruturas de
classe e da sociedade capitalista; e a 3ª) as teorias pós-críticas, que ampliam
por meio da discussão pós-estruturalista a crítica neomarxista e enfatizam o
currículo como prática cultural (NEIRA; NUNES, 2009 p. 96).

Na página seguinte, os autores complementam essa compreensão dizendo que:
Por sua vez, as teorias críticas da educação buscaram subsidiar-se nas
categorias gerais do materialismo histórico-dialético – movimento,
contradição, totalidade e historicidade – para compreender o fenômeno
educativo e vão configurar-se com base nos movimentos de contestação que
agitaram as estruturas sociais na década de 1960 em diversos lugares do
mundo (NEIRA; NUNES, 2009, p. 97).

Na primeira citação, as teorias educacionais críticas aparecem como de orientação
neomarxista. Elas, portanto, iriam além de Marx e das próprias bases materialistas históricas e
dialéticas. Neira e Nunes (2009) ainda se preocupam nessa primeira citação em situar o
neomarxismo das teorias educacionais críticas como aquele que enfatiza o aspecto reprodutor
das estruturas de classe e da sociedade capitalista. Ponderam ainda que o pós-estruturalismo
amplia a discussão neomarxista, o que a faz deixar de ser crítica e passar a ser pós-crítica.
Na segunda citação, as teorias críticas da educação são vistas de forma mais restrita,
como aquelas que buscaram subsidiar-se no materialismo histórico-dialético, configurando-se
com base nos movimentos de contestação que agitaram as estruturas sociais da década de
1960 em diversos lugares do mundo. Silva (1999) influencia Neira e Nunes (2009) nessa
compreensão. Todavia, diferente do que afirmam Neira e Nunes (2009), para Silva (1999) não
estariam as teorias educacionais críticas limitadas à concepção filosófica/científica do
materialismo histórico-dialético.
Em outro texto mais recente, Neira e Nunes (2020) deixam subentendido que as
teorias críticas restringem sua análise de poder ao campo das relações econômicas do
capitalismo e às questões de classe. Compreendem que as teorias educacionais críticas, ao
contrário das pós-críticas, não dialogam com os processos de dominação centrados na etnia,
no gênero, na religião, na sexualidade, nas outras minorias políticas e nas micropolíticas dos
cotidianos:

Em contraste com as teorias críticas, as teorias pós-críticas não restringem a
análise do poder ao campo das relações econômicas do capitalismo. Sem
deixar de lado as questões de classe, com as teorias pós-críticas, o mapa de
poder é ampliado para incluir processos de dominação centrados na etnia, no
gênero, na religião, na sexualidade, nas outras minorias políticas e, também,
nas micropolíticas dos cotidianos (NEIRA; NUNES, 2020, p. 27).

Entretanto, Apple, Au e Gandin (2011, p. 17) afirmam que “[...] tem havido uma longa
tradição de análises críticas na educação e ações feministas sobre a educação em várias
nações do mundo”. Moreira (1999) cita Pinar et al., (1995), afirmando que eles
compreendiam que ao corpo conceitual das teorias críticas, que tinha em sua base as noções
de reprodução, resistência, hegemonia e ideologia, acrescentaram-se questões de raça e
gênero e, posteriormente, princípios de outros aportes. Ainda Moreira (1999) enfatiza que a
categoria classe deixa de receber prioridade antecipada em vertentes das pedagogias críticas
que vão do ano de 1970 ao ano de 1980 e passa a integrar a matriz analítica composta também
por outras duas dinâmicas sociais – gênero e raça – e três esferas – cultura, economia e
política.
Na E.F., salienta Devís-Devís (2012) que já nos anos 1980 os estudos críticos
reuniram um número importante de trabalhos a respeito das questões de gênero. Cita Evans
(1986,), por exemplo, que tratou da temática de sexo, ideologia e da co-educação. A essa
discussão somam-se ainda um grupo de investigação crítica que já nessa década pesquisava a
respeito de equidade, gênero, bem como a respeito do poder de fatores contextuais nas aulas
de E.F, um dos textos desse grupo que é citado é o de Griffin (1983). O trabalho de Flintoff e
Scraton (2001), dentre outros, são citados por Kirk (2019) por fornecem análises socialmente
críticas de gênero identidade, desigualdade e interseções com raça e classe pós anos 2000.
Dando sequência à exploração da compreensão político-pedagógica que possuem
Neira e Nunes (2020) da tradição crítica, os autores agora aproximam as teorias/pedagogias
críticas do que chamam de currículo crítico. Visam, com isso, deixar claras as diferenças entre
o currículo crítico e o currículo cultural. Compreendem que, nas pedagogias críticas, existe
um segundo passo pedagógico, característico da pedagogia histórico-crítica (PHC),
denominado de problematização:
Na pedagogia crítica, a problematização é um dos passos do método de
ensino e é entendida como uma tarefa em que são colocadas questões
centrais específicas do conteúdo em relação às suas dimensões e finalidades
sociais (NEIRA; NUNES, 2020, p. 35).

De modo distinto, no currículo cultural, “[...] problematizar implica uma atitude
filosófica que vê como problema aquilo que em geral é aceito com naturalidade, com
tranquilidade” (NEIRA; NUNES, 2020, p. 35-36). Esses teóricos apresentam como outro
princípio do currículo cultural o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, o que é
uma característica também presente nas pedagogias críticas da E.F. (SOUSA, 2020). Em
seguida, afirmam que esse princípio difere, e muito, do currículo crítico, no qual o
conhecimento do aluno é tomado como ponto de partida a ser superado pela aquisição do
conhecimento científico, por meio de um processo denominado de instrumentalização.
Instrumentalização é o terceiro passo da PHC de Saviani (1983).
Neira e Nunes (2020) apoiam-se em Lopes e Macedo (2011) para legitimar as
afirmações do parágrafo anterior. Todavia, as autoras, nesse mesmo livro citado, iniciam a
caracterização da perspectiva crítica de currículo afirmando que essa denominação é genérica
e que agrupa um conjunto de autores com bases teóricas bastante distintas. Que esses autores
se aproximam pela forma com que conectam o conhecimento com os interesses humanos, a
hierarquia de classes e a distribuição de poder na sociedade e também com a ideologia. Lopes
e Macedo (2011) sequer citam no capítulo 3 da sua obra, dedicado a descrever as perspectivas
de currículo, Saviani e a PHC como autor e corrente pedagógica influentes na perspectiva
crítica de currículo. Em contrapartida citam: Michael Young e a Nova Sociologia da
Educação; Michael Apple e a relação entre conhecimento e poder; Paulo Freire e educação
popular; Libâneo e a pedagogia crítico-social dos conteúdos.
Novamente a definição de teorias/pedagogias críticas e, até mesmo, de currículo
crítico de Neira e colaboradores apresenta ambiguidades que dificultam sua compreensão.
Para que isso fique mais claro, podemos tomar como exemplo o destaque de Lopes e Macedo
(2011) a Paulo Freire como autor importante da perspectiva crítica; diferenciando-o de
Saviani, autor adotado por Neira e Nunes (2020) para caracterizar a compreensão – única – de
pedagogia crítica. Saviani criticava em sua pedagogia a perspectiva crítica de Paulo Freire.
Freire, em sua perspectiva crítica popular, discordava da transmissão de conhecimentos de
forma desvinculada da realidade do aluno, enquanto Saviani valoriza tal transmissão,
enfatizando nela a importância do conteúdo.
Finalizando esses apontamentos político-pedagógicos da pedagogia crítica por Neira e
Nunes (2020), os autores apresentam a prática social, a problematização e a

instrumentalização como momentos político-pedagógicos das pedagogias críticas e do
currículo crítico, sendo eles pertencentes, novamente, a PHC. No dossiê no qual publicaram
esse texto, inclusive, Tenório et al. (2020) enfatizam esses passos ao caracterizar à PHC como
influente na perspectiva crítico superadora.
Entendemos que Neira e Nunes (2020), tal qual fazem no debate epistemológico das
pedagogias/teorias crítica em 2009, equivocam-se ao apontar o que compreendem como
aspectos político-pedagógicos dessa tradição. Fixam, agora, outra “identidade” das
pedagogias críticas, todavia novamente limitante, descrevendo-as como e somente PHC. A
PHC pode ser compreendida como aquela que constrói uma das vertentes das
teorias/pedagogias críticas, entretanto não como sendo sua única representante (SOUSA,
2020). Além disso Neira e Nunes (2020) constroem e estruturam os procedimentos de
desenvolvimento do currículo cultural/pós-crítico perpassado por essa inconsistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo problematizou as ambiguidades apresentadas nas compreensões analíticas
adotadas por Marcos Garcia Neira no que diz respeito ao(s) conceito(s) de pedagogias
críticas. As reflexões aqui expostas desenvolveram-se a partir de produções realizadas em
momentos distintos da carreira do autor. Fez-se perceptível que, a partir do que foi estudado,
não ficaram claros os contrastes entre pedagogias críticas e pós-críticas. Diante desse cenário,
a classificação que opões pedagogias críticas e pós-críticas, consolidada no Brasil por Silva
(1999) e que orienta os trabalhos de Neira, demonstra ser infrutífera. Coloca-se, então, a partir
das problematizações deste artigo, um importante desafio do debate político epistemológico
das pedagogias críticas e pedagogias pós-críticas: a necessidade da discussão da não
pertinência da manutenção da classificação.

(POST)CRITICS PEDAGOGIES OF PHYSICAL EDUCATION: A
READING WITH MARCOS NEIRA.
ABSTRACT
This article theoretically questions some ambiguous understandings of Marcos Neira's
critical pedagogies of Physical Education in different phases of his work. It concludes that
this self-declared post-critical author disregards political-epistemological (re)organizations
of critical pedagogies. Furthermore, this article states the need for rethinking the use of these
classifications, given the lack of clarity between the supposed boundaries that distinguish
critical pedagogies from post-critical pedagogies.
KEYWORDS: critical pedagogies; post-critical pedagogies; Marcos Neira.

PEDAGOGÍAS (POST) CRÍTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: UNA
LECTURA CON MARCOS NEIRA.
RESUMEN
Teóricamente, problematiza comprensiones ambiguas de las pedagogías críticas de la
Educación Física de Marcos Neira en diferentes fases de sus obras. Concluye que este autor
autoproclamado poscrítico desconoce las (re) organizaciones político-epistemológicas de las
pedagogías críticas. Además, dada la falta de claridad entre los supuestos límites que
distinguen las pedagogías críticas de las poscríticas, el artículo plantea la necesidad de
repensar el uso de estas clasificaciones.
PALABRAS CLAVE: pedagogías críticas; pedagogías poscríticas; Marcos Neira
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RESUMO
O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência nas aulas de Educação Física
remotas de uma escola de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, onde foi
utilizada como ferramenta metodológica a contação de história. Acreditamos que essa
metodologia auxiliou-nos a atingirmos os objetivos da disciplina, assim como contribuiu
para firmar os estudantes como produtores de cultura e agente sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Contação de história; Educação Física; Ensino Remoto.

NAVEGANDO EM ÁGUAS MISTERIOSAS
Tendo em vista a pandemia da COVID-19 no Brasil, em meados de março de 2020,
e a decorrente política de distanciamento social, as instituições educacionais foram
inevitavelmente afetadas: as aulas inicialmente foram suspensas e, após tempos de
insegurança sanitária e muito debate político-pedagógico, decidiu-se implementar, com
maior ou menor resistência, algum tipo de ensino remoto nos diferentes níveis de ensino. Na
contramão da maioria, alguns estados tentaram retomar as aulas presenciais, mas se viram
obrigados a recuarem devido à contaminação de membros da comunidade escolar. A única
certeza era/é a incerteza: as aulas presenciais voltariam/ão? Em 2020, isso não aconteceu.
Assim, todos foram/estão sendo obrigados a se adaptarem/remodelarem como pessoas,
escolas, professores, alunos e familiares.
Na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/UFU)
as aulas ficaram suspensas por cerca de quatro meses (nesse período foram disponibilizadas
1
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atividades pedagógicas de cunho não obrigatório). Em seguida, implementou-se o Ensino
Remoto Emergencial (ERE), de caráter excepcional e obrigatório a todos os estudantes da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, que foi dividido
em dois momentos. O primeiro, com a oferta apenas de atividades assíncronas
disponibilizadas por meio de Roteiros de Estudo digitais e/ou impressos (esse período durou
aproximadamente três meses). No segundo momento passou-se a oferecer, além das
atividades assíncronas, também as aulas síncronas (desde o último trimestre de 2020 até o
presente momento). Foi neste último momento que a área de Educação Física da escola
recebeu os acadêmicos bolsistas do Programa de Residência Pedagógica (RP) oferecido
pelo Ministério da Educação.
O Programa RP é uma Política Nacional de Formação de Professores que tem como
principal objetivo incentivar a imersão prática do acadêmico da graduação no processo de
planejamento e regência na educação básica com o auxílio de um professor responsável pela
disciplina na escola, identificado como preceptor. Foi a partir desta parceria entre residente
e preceptor que tornou-se possível aqui, caro leitor, socializar um Relato de Experiência
cujo objetivo é compartilhar experiências pedagógicas em Educação Física no sistema de
aulas remotas, em especial sobre a Contação de História como ferramenta didática para
estimular o movimento de forma criativa e lúdica no ensino fundamental. Sabe-se que o
trabalho remoto é desafiador para todos os envolvidos e por isso torna-se fundamental
partilhar contingências e possibilidades que favoreçam e fortaleçam as trilhas de salas de
aula, mesmo que virtuais.
Na condição de isolamento social, as casas tornaram-se espaço de trabalho, de
estudos, de brincar e por que não, se exercitar!? O eixo temático criteriosamente escolhido,
por motivos óbvios e necessários, foi “Qualidade de Vida” e o sub-tema “Sedentarismo na
Pandemia”. O objetivo geral foi “adotar um estilo de vida saudável e fisicamente ativo na
pandemia”. De maneira mais específica, pretendíamos sensibilizar estudantes e famílias
sobre a importância da atividade física para elevar a qualidade de vida e sensibilizá-los para
a necessidade de se manterem ativos, mesmo em casa. A fim de atingirmos esses objetivos,
utilizamos diversas estratégias como: Projeto Tiktok; Desafio dos 200 pontos; Ginástica
Funcional em casa; Dançar junto à professora, residentes e/ou colegas; e, por fim, a
Contação de história que aqui será nosso foco.

O GAME DO PIRATA
Nomeada de “Game do Pirata", nossa contação de história teve como integrantes
cerca de 150 (cento e cinquenta) marujos dos 4os e 5os anos da Eseba/UFU, e os
capitães/narradores da história (residentes e professora preceptora). De acordo com Busatto
(2005), a expressão contação de história refere-se a “uma performance que revela um ato
coletivo e interativo, em que emissor e receptor entram em consonância no momento
presente, envolvidos por sons e silêncios, movimentos e quietudes, num pulsar de afetos que
transcendem o espaço físico onde ocorre a ação”. Então pode-se dizer que o ato de se narrar
uma história é um ato social e coletivo que se materializa por meio de uma escuta afetiva e
efetiva entre aluno e professor.
Nesse mesmo sentido Gomes e Moraes (2013, p.18) dizem que:
[...] essas vivências são imprescindíveis para que se valorize a constituição de redes afetivas,
cognitivas e linguísticas. O aluno deve ser visto pelo professor como agente social e produtor de
cultura. Desse modo as práticas sociais de letramento vinculadas à tradição oral contribuirão
sobremaneira para a ampliação de códigos e universos linguísticos do aluno. Além disso, ao
pensarmos na participação do aluno como um ouvinte ativo que cria, transforma e produz as
histórias por ele executadas e lidas, verificamos o quanto a escola pode viabilizar esse espaço-tempo
de aprendizagem e vivência.

Assim, entendemos que o ato de imaginar e o de se movimentar podem se
relacionar, e o mediadores estimulam o ato de pensar, agir, imaginar, fruir, vivenciar e
produzir cultura, pois “[...] do piscar dos olhos ao balançar os pés – dos pensamentos, dos
desejos e das angústias, o homem reage às motivações do mundo de forma que todo o seu
corpo age com consciência desses elementos motivadores.” (FREITAS, 1999).
A contação de história é, então, uma estratégia que pode propiciar momentos de
atividade física (o se movimentar), a integração com os colegas e professores, o diálogo
entre ideias, assim como a própria imaginação do estudante, permitindo que ele relacione
diversos campos do conhecimento, inclusive relacionados à necessidade e ao prazer de
cuidar de si e do outro.
PREPARATIVOS E A JORNADA
Para iniciarmos nossa jornada rumo à África, em busca de tesouros, nós Capitães do
navio pirata, selecionamos os melhores marujos do Brasil (os estudantes dos 4º e 5º anos),
para embarcarem em nossa aventura. Iniciamos nossas aulas criando um contexto/espaço

que desse liberdade à imaginação por meio da caracterização (uso de adereços de pirata,
vestimentas e maquiagem) e que estivesse preparado para o enfrentamento aos perigos do
mar. Foram necessárias bolas de canhão (5 a 10 bolinhas de papel), uma espada (cabo de
vassoura), remos e pás (cabo de vassoura), caixa de sapato (baú de tesouro) e muita água
para bebermos e nos hidratarmos (garrafinha de água).
Estando todos prontos e para testarmos a atenção e agilidade de nossos marujos,
utilizamos a brincadeira de origem africana “Terra-Mar”, adaptando-a à nossa história. Na
ocasião, os marujos deveriam mergulhar no mar na presença de inimigos na terra, ou saltar
para terra mediante os perigos do mar. Após este “teste” de atenção, os marujos foram
divididos em grupos de trabalho para garantirem uma viagem em segurança, harmonia e
êxito. Cada grupo de estudantes, recebeu uma função diferente:
●

Grupo dos Canhões: foram os responsáveis pela segurança do navio, devendo

arremessar as bolas de canhões contra os navios inimigos, os tubarões e o kraken que
surgiam durante a navegação.
●

Grupo dos Remos: responsáveis pelo deslocamento do navio na ausência de ventos

para o bom funcionamento das velas; tiveram que remar de forma coordenada e ritmada
conforme os comandos do capitão.
●

Grupo das Velas: conforme a contagem do capitão, os estudantes tiveram que içar

as velas à medida que os ventos se aproximavam; para isso executaram o exercício ginástico
conhecido como “Desenvolvimento de Ombros” utilizando o cabo de vassoura;
●

Grupos dos Escavadores: responsáveis pela escavação da terra para encontrar o

tesouro ao chegarem na ilha africana, este grupo executou o “Agachamento Afundo”
simulando o movimento de escavação utilizando o cabo de vassoura com pá;
●

Grupo dos Carregadores: ao executarem o “Agachamento Sumô”, este grupo foi

responsável por levantar/retirar o baú do tesouro após a escavação e, finalmente, carregá-lo
para o navio em meio a um caos de ataques inimigos.
O capitão, no comando do navio, foi então criando as condições, os acontecimentos
e o clima da história: uma viagem longa e cansativa, um trabalho duro para desenterrar o
tesouro, perseguições, invasões, combates contra inimigos (usando espadas, golpes de
esgrima e outras lutas). Enfim, em meio a tudo, o movimento, a criatividade, o pensar e o
divertir foram protagonistas.

MISSÃO CUMPRIDA: é hora de comemorar!
Ao encontrarmos o tesouro e estarmos todos a salvo, organizamos uma festa no navio
a fim de comemorarmos. O que há numa festa? Muita música, dança, brincadeiras e jogos!
Desta forma, como tarefas assíncronas enviamos aos alunos a dança “Onda Onda” e a
brincadeira de origem africana “Escravos de Jó”, para que conhecendo e reconhecendo
durante as aulas onlines, os estudantes junto a professora e residentes festajassem nossas
conquistas. Nestas atividades trabalhamos a variação de ritmos, a sequência coreográfica e a
criação de novos passos.
Ao chegarmos ao Brasil, de volta da aventura, os marujos não tiveram descanso,
descobriram que havia outro tesouro escondido, desta vez, nas suas próprias casas. Esta nova
caça ao tesouro foi articulada também como tarefa assíncrona e em conjunto com os pais dos
estudantes, que esconderam o tesouro pela casa e espalharam as pistas feitas por nós
professores/residentes. Para conquistar uma pista, os marujos deveriam executar os exercícios
físicos descritos na atividade.
Nesta atividade, descrita aos pais, orientamos os mesmos a optarem por presentes
caseiros: um café da manhã, um almoço com a comida preferida dos filhos, uma cartinha, etc.
Assim como criamos uma carta de missão, convocando os marujos a essa nova procura, e ao
final, um certificado ao cumprir a mesma.
RESULTADOS DA AVENTURA
Não reunimos números exatos em relação à participação dos alunos durante o período
de realização da sequência didática relatada aqui, entretanto a participação da turma nos
momentos síncronos foi perceptivelmente maior em relação às ferramentas didáticas
utilizadas anteriormente. Comprovando isso, tivemos alunos que enviaram mensagem via
plataforma, elogiando e desejando mais aulas. Essa satisfação também ficou registrada nos
resultados de uma avaliação final, feita via Google Forms, na qual identificamos que 47,1% e
42,3% dos 104 (cento e quatro) dos estudantes respondentes da pesquisa, manifestaram suas
preferências, respectivamente, pela “Contação de História” e “Fantasiar-se” em detrimento de
outros procedimentos didáticos utilizados, como: dançar e fazer exercícios gímnicos com a
professora; brincar e jogar duelando com colegas; acumular pontos ao praticar atividade física
em casa e compartilhar vídeos com a equipe.

Quanto ao universo temático e os objetivos relacionados ao sedentarismo e pandemia,
percebemos o quanto a imaginação através da contação de história motivou os estudantes a
estarem em movimento durante toda a aula. E na avaliação final, 98,1% dos estudantes
afirmaram que as aulas de EF ajudaram na melhora da rotina durante a pandemia e a saírem
do sedentarismo ou se tornarem ainda mais ativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encontramos na contação de história uma possibilidade metodológica para as aulas de
EF remotas, que foi capaz de contribuir com o currículo da disciplina e seus objetivos. A
contação de história também foi um elemento fundamental para a fruição dos exercícios e
movimentos, onde os estudantes ao estarem imersos na história encontraram motivações para
continuarem executando os exercícios durante as aulas, para enfrentar os desafios e aventuras.
E mais ainda, concordando com a literatura aqui apresentada, compreendemos o papel da
contação de história como um espaço para os estudantes firmarem-se como agentes sociais e
produtores de cultura.

STORY TELLING IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN REMOTE
EDUCATION
ABSTRACT
This work aims to present an account of experience in remote Physical Education classes in
an application school of the Universidade Federal de Uberlândia, where storytelling was
used as a methodological tool. We believe that this methodology helped us achieve the
objectives of the discipline, as well as helped to establish students as producers of culture and
social agents.
KEYWORDS: Story Telling; Physical Education; Remote Education;

LA NARRACIÓN DE HISTORIAS EN CLASES DE EDUCACIÓN FISICA
EN EDUCACIÓN REMOTA
RESUMEN
El presente trabajo pretende presentar un relato de experiencia en las clases de Educación
Física remotas en una escuela de aplicación de la Universidade Federal de Uberlândia,
donde fue utilizada como herramienta metodologica la narración de historias. Creemos que
esta metodología nos ayudó a alcanzar los objetivos de la disciplina, así como contribuyó a
establecer los estudiantes como productores de cultura y agentes sociales.
PALABRAS CLAVES: Narración de historia; Educación Fisica; Educación Remota;
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RESUMO
O estudo trata da materialidade da participação dos(as) professores(as) de educação física na
elaboração do Documento Curricular estadual de ensino que tem como base a BNCC. Como
método assumimos a abordagem crítico-dialética e utilizamos a entrevista semiestruturada
com sujeitos atuantes na rede estadual de ensino de Belém-PA que apontou para um processo
de elaboração arbitrário e antidialógico.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; BNCC; Currículo.

INTRODUÇÃO
O presente escrito trata-se de um recorte de pesquisa integrado ao projeto “Trabalho e
formação docente em educação física: um estudo sobre a materialidade da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) no Estado Pará” vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação, Educação Física, Esporte e Lazer (GEPEF) da Universidade Federal do Pará. Assim,
objetivamos analisar como se materializou a participação dos(as) professores(as) de educação
física na elaboração do Documento Curricular da rede estadual de ensino de Belém do Pará que
tem como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Faz-se necessário abordar o campo do currículo por se tratar de um elemento da
organização do processo de ensino que tem por função ordenar a reflexão pedagógica do aluno
de forma a pensar a realidade social desenvolvendo determinada lógica (SOARES et al., 1992).
Currículo este que podemos conferir, está intimamente relacionado com o processo de formação
1
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humana, pois se constitui, ao longo do tempo, como um importante instrumento de conservação,
transformação, renovação dos conhecimentos historicamente acumulados e produzidos pela
humanidade (MOREIRA et al., 2016).
A BNCC é um documento elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC),
com princípios formativos originados de interesses de um conjunto de organismos
internacionais de controle e financiamento empresarial, organizações não governamentais de
caráter financeiro e grupos empresariais ligados ao setor educacional privado, desconsiderando
o posicionamentos de entidades educacionais reconhecidos no país que apontaram inúmeras
falhas do processo e questionaram princípios ideológicos presentes no documento (HAGE;
CAMARGO; GOME; FIGUEIRÊDO, 2020).
Este currículo nacional, que é basilar para os Documentos Curriculares Estaduais2,
corresponde às políticas neoliberais e neoconservadores que assim como as demais áreas da
sociedade, atacam a educação pública que da mesma forma que dominam a formação dos
educandos, controlam, portanto, as práticas docentes, isto é, o que Pereira e Evangelista (2019)
definem como professor gerenciado, retirando a autonomia e criticidade do docente e o
impondo o papel de “executor” de tarefas e demandas ordenadas pelos reformadores
empresariais. Em vista disso, a pergunta problema que norteou esse estudo foi: Como se
materializou a participação dos(as) professores(as) de educação física (EF) na elaboração do
Documento Curricular da rede estadual (DCE) de ensino de Belém do Pará?
Metodologicamente para esse estudo apresentaremos um recorte dos dados da pesquisa
de campo realizada por meio de uma entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987) via Google
Meet em função do atual quadro da Pandemia de COVID-19 no país. Contamos com a
participação de 5 professores/as de EF atuantes na rede estadual de ensino de Belém/PA para a
compreensão da sua participação no processo de elaboração do DCE/BNCC, e tratamento dos
dados ocorreu por meio da análise de conteúdo. Os nomes aqui utilizados são fictícios, pois
desta maneira, assegura-se o anonimato dos sujeitos entrevistados. Caracterizamos esta
investigação no campo teórico-metodológico crítico-dialético a partir de Gamboa (2012) que
reconhece o ser humano como parte do todo das relações sociais.

Aqui adotaremos Documento Curricular Estadual (DCE) / Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
tendo em vista a sua construção ter como referência a BNCC, assim adotaremos nesta comunicação a
sigla DCE/BNCC.
2

A BNCC E O DCE DA REDE ESTADUAL DO PARÁ
Usando como argumento o Art. 210 da Constituição Federal de 19883, bem como o Art.
26° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 4, que versam sobre a
construção de um currículo comum para a educação básica, iniciou-se em 2015 a organização
para redigir a BNCC em sua primeira versão. Logo em sua introdução, o texto anuncia a posição
adotada pelo documento em relação ao que se pretende desenvolver para a educação básica
nacional, uma coordenação unificada para o currículo baseado em “aprendizados essenciais”.
Assim a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018, p. 7)

Para Neira (2018) a BNCC, fundamenta a organização posta no documento apontando
que os currículos referenciados em competências são uma tendência verificada em grande parte
das reformas implantadas desde o fim do século passado, e que o enfoque é adotado pelas
avaliações internacionais. No entanto, tais adaptações propostas para a reforma curricular
emergem de avaliações educacionais globais em larga escala, alinhadas a demanda do capital e
à lógica neoliberal, deliberadas por organismos internacionais como o Banco Mundial, as
instituições do setor privado, fundações ligadas a conglomerados financeiros, empresas, grupos
educacionais como CENPEC e “movimentos” como Todos pela Educação são alguns dos
exemplos”(MACEDO, 2014, p. 1533). Neste sentido, o Documento Curricular do Estado
(DCE) do Pará de 2019, alinhado à lógica da BNCC, traz em seu texto o processo de construção
que o precedeu, apresentando sua concepção de currículo, além das etapas de ensino infantil e
fundamental, inserindo as modalidades de ensino especial, considerando também os sujeitos da
Amazônia. Paraense, são eles: Hospitalar, Educação de Jovens e Adultos, sujeitos privados de
liberdade, indígenas, do campo, das relações étnico-raciais e quilombolas.
Assim, o documento mostra limites e contradições, visto que a EF está posta como um
estimulador da reflexão sobre o que foi produzido corporalmente pela humanidade, entende o
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corpo como totalidade/unidade e reconhece as várias culturas produzidas historicamente, no
entanto, alinha-se ao conjunto de princípios da BNCC ao reduzir as finalidades das atividades
de movimento à lazer e ludicidade, dando centralidade as competências e habilidades destinadas
à área da EF.
O QUE REVELAM OS/AS PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE O
DCE/BNCC?
Versa na BNCC que seu processo de elaboração foi realizado de modo democrático,
com diálogos, debates e seminários produzidos pelo CONSED e UNDIME, com todo o setor
educativo na primeira e na segunda versão do documento a fim de construir um currículo que
representasse a educação brasileira. Certamente, o falso processo democrático forjado para
amputar a participação do conjunto de entidades, movimentos docentes, professores/as do
Brasil sobre a elaboração da BNCC não representa concretamente a escola e seus complexos
desafios enfrentados no trabalho docente, quer seja na cidade, no campo, nas comunidades
ribeirinhas, quilombolas, indígenas, dentre outras, que representam a classe-que-vive-dotrabalho (ANTUNES, 2005).
No que tange a concreticidade do exposto acima, os/as professores/as entrevistados/as
evidenciaram que a construção e participação do DCE/BNCC seguem na contramão do exposto
na base. Tal aspecto emerge na fala dos sujeitos entrevistados, conforme a seguir: “Não
participei do processo de elaboração, nós simplesmente contribuímos com uma consulta
pública, mas irrelevante para o processo de construção” (Professor Dário); “[...] não sei como
foi construído, não sei de onde veio, não sei em que momento houve esse processo de
construção da dentro da SEDUC, dentro da instituição” (Professora Sabrina); “teve também um
momento que a gente sentou para dar uma lida, mas não oficialmente por canais oficiais, a gente
estava estudando como forma de conhecimento na nossa preparação para professor”
(Professora Maria).
Desse modo, evidenciamos que os processos de elaboração do DCE/BNCC representam
instrumentos hegemônicos que não só negam a participação da classe docente como também
propagam a ilusão da representatividade desta na construção do currículo. Esse contexto se
apresenta, portanto, como mais uma estratégia de controle neoliberal que retroalimenta seu
ciclo, alienando o/a professor/a da construção do guia do seu trabalho, logo, alienando o

trabalho, uma vez que, na lógica do capital “a relação não é baseada na relação entre pessoas,
mas pelo movimento das mercadorias que são produzidas e trocadas” (FERNANDES, 2020, p.
77).
À vista disso, vislumbramos que a educação física posta na BNCC a partir dos aparelhos
privados de hegemonia e sem a perspectiva e presença docente é “um traço lamentável
persistente nos documentos, diretrizes outorgadas do alto: não ver a realidade vivida nem pelos
destinatários educandos, nem pelos educadores [...]. Quando esses corpos interrogantes são
ignorados o pensamento educacional se perde” (ARROYO, 2016, p. 18) e corpos dóceis são
formados para adentrar o inóspito mundo do trabalho e manter a lógica do capital.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da compreensão de que o currículo tem a função pedagógica de pensar a
realidade, percebemos o processo de construção da BNCC que foi basilar para o DCE no estado
do Pará. Com uma potente influência dos aparelhos privados de hegemonia (PEREIRA;
EVANGELISTA, 2019) que participaram da elaboração para controlarem a ação docente e
formarem trabalhadores/as flexíveis, alinhando a educação pública no Brasil à lógica do capital.
Em vista disso, os resultados da pesquisa revelaram que o processo de elaboração
curricular foi antidemocrático, uma vez que, as falas dos sujeitos entrevistados apontaram para
o descarte das sugestões e reflexões da classe docente para o currículo que irá determinar seu
trabalho por toda educação básica. Portanto, se revelando um documento hegemônico que não
representa os/as professor/as de EF, bem como toda a categoria docente que em função dessa
conjuntura deve unir forças, debater e elaborar estratégias de resistência frente aos ataques
neoliberais contra o trabalho e autonomia docente, e a educação pública brasileira, o que
chamamos atenção para o que representa o DCE/BNCC – um efetivo ataque a autonomia e
trabalho docente.

PHYSICAL EDUCATION AND THE BNCC: WHAT IS THE PARTICIP
ATION OF TEACHERS IN THE CURRICULAR DOCUMENT OF THE
STATE OF PARÁ
ABSTRACT
The study deals with the materiality of the participation of physical education teachers in the
preparation of the state curriculum document of teaching that is based on the BNCC. As a
method, we assume the critical-dialectical approach and use the semi-structured interview with
subjects working in the state network of Belém-PA, which pointed to a process of arbitrary and
antidialogical elaboration.
KEYWORDS: Physical education; BNCC; Curriculum

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL BNCC: ¿CUÁL ES LA
PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL DOCUMENTO
CURRICULAR DEL ESTADO DE PARÁ?
RESUMEN
El estudio aborda la materialidad de la participación de los profesores de educación física en
la preparación del documento curricular estatal de enseñanza que se basa en el BNCC. Como
método, asumimos el enfoque crítico-dialéctico y utilizamos la entrevista semiestructurada con
sujetos que trabajan en la red estatal de Belém-PA, que señaló un proceso de elaboración
arbitraria y antidialógica.
PALABRAS CLAVES: Educación física; BNCC; Currículo
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do
mundo do trabalho. 15ª edição. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Unicamp, 2005a.
ARROYO, Miguel G. Corpos resistentes produtores de culturas corporais. Haverá lugar na
Base Nacional Comum?. Revista Motrivivência, Florianópolis, v. 28, n. 48, p. 15-31, set.
2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/21758042.2016v28n48p15/32559>. Acesso em 30 abr. 2021.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 20 jun. 2021
FERNANDES, S. Se quiser mudar o mundo: Um guia político para quem se importa. 2.ed.
São Paulo: Planeta. 2020.

GAMBOA, S. S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. 2.ed. Chapecó: Argos,
2012.
HAGE, S; CAMARGO, L; GOME, R; FIGUEIRÊDO, A. BNCC e BNCF: padronização para
o controle político da docência, do conhecimento e da afirmação das identidades. In:
UCHOA, A. LIMA, A. SENA, I (org.). Diálogos Críticos, volume 2: reformas educacionais:
avanço ou precarização da educação pública?. Porto Alegre: Editora Fi, 2020. p. 142-178.
MOREIRA, L. R. et al. Apreciação da base nacional comum curricular e a educação física em
foco. Motrivivência, v. 28, n. 48, p. 61–75, 21 set. 2016.
NEIRA, M. G. Incoerências e Inconsistência da BNCC de Educação Física. Revista
Brasileira de Ciências do Esporte, Porto Alegre, v. 40, n. 3, p. 215-223, 28 mai. 2018.
Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbce/a/m5NJPS7PQnCCxZZtCsdjsqL/?lang=pt&format=pdf>.
Acesso em 30 abr. 2021.
PEREIRA, Jennifer Nascimento; EVANGELISTA, Olinda. QUANDO O CAPITAL EDUCA
O EDUCADOR: BNCC, Nova Escola e Lemann. Movimento-Revista de Educação, Niterói,
v. 6, n.10, p. 65-90, jan./jun. 2019. Disponível em:
<https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32664/18804>. Acesso em: 12 fev.
2021.
SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1987.

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO DE
AULAS REMOTAS NO ENSINO MÉDIO1
Renata Peixoto Santos Costa,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Leandro Kenner Rodrigues de Carvalho,
Preceptor da Residência Pedagógica, EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Formação do Professor.
INTRODUÇÃO
Trata-se de um recorte do relato das experiências vivenciadas por meio da observação,
imersão/mergulho e da prática pedagógica, ao longo do primeiro módulo da Residência
Pedagógica 2 , compreendido entre novembro de 2020 e maio de 2021, na disciplina de
Educação Física em turmas do 1º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no município da Serra/ES.3
Esta possibilidade de formação prática, advinda do mergulho na regência, é composta
por atividades realizadas com o objetivo de aproximar as hipóteses discutidas ao longo do
curso de Licenciatura em Educação Física aos aprendizados permitidos por meio da imersão
na escola, cuja contribuiu de maneira a oportunizar um contato com o que acontece
cotidianamente nos espaços escolares do 1º ano do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional da rede de ensino do Estado do Espírito Santo. Dessa maneira, as
experimentações no âmbito da Residência representam momentos de extrema importância,
pois destacam-se a união dos fundamentos teóricos aliados à sistematização da vivência
prática.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular
supervisionado nos cursos de licenciatura.
3
As experiências nas aulas de Educação Física se deram nas turmas de Logística 1 e Logística 2 – 1º
ano do Ensino Médio Integrado – da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão.
1
2

O DESEVOLVIMENTO DA REGÊNCIA
A proposta metodológica da Residência se deu por meio da divisão do trabalho em
três momentos: fundamentação teórico-metodológica com o Professor Preceptor; as
observações; e por fim, as intervenções/regência.4
Antes, realizamos uma avaliação diagnóstica das turmas, especialmente por conta da
ausência das aulas presenciais durante todo o ano de 2020, o que auxiliou no mapeamento dos
pontos fortes e dificuldades, individualmente e conjuntamente, principalmente em relação a
evolução de aprendizagem, bem como para amparar as estratégias do conteúdo que seria
ministrado (esportes individuais, com o tema atletismo).
Isto posto, elaboramos um planejamento no modelo de ‘sequenciador de aulas’,
cunhado por Palafox (2001), no qual tematizamos a Educação Física como componente
curricular promotor das práticas corporais em suas diversas formas de codificação e
significação social. Nesse padrão de plano, permitiu-se a mudança dos objetivos pensados,
aproximando-os de acordo com o nível de compreensão que os alunos alcançavam em relação
à proposta do conteúdo atletismo, possibilitando uma progressão do conteúdo proposto, tanto
como realidade socialmente construída quanto como possiblidade pedagógica de um “semovimentar” mais bem compreendido (KUNZ, 2013, p. 22).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência da regência fundamenta-se na conciliação de elementos como, o
exercício de forma ativa entre a teoria e prática e a promoção e adequação dos currículos e
proposta pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores às orientações da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Logo, considerando que se tratou do primeiro módulo
do Programa Residência Pedagógica e da imersão/mergulho em sala de aula, possibilitou-se
(re)pensar nossas ações em cuja prática se deu em um momento no qual a educação teve e
está tendo que se reinventar e adequar.
Desse modo, depreende-se que o aqui exposto seja considerado como inspiração para
suscitar indagações sobre as nossas atividades docentes, pensando sempre que nossa formação
deve ser encarada como um processo permanente, e, no caso específico da Educação Física, é

No trabalho em ‘campo’, utilizamos a plataforma de reuniões Google Meet. As aulas ocorriam toda
semana, às segundas-feiras, com cinquenta minutos de duração.
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imprescindível a manutenção do discurso da sua importância e relevância no currículo do
Ensino Médio, como promotor de práticas que valorizem os indivíduos e ampliem os saberes.
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A EXCLUSÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FORMA
DE CASTIGO: CONSIDERAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: indisciplina; educação física; castigo.
INTRODUÇÃO
Este trabalho destaca os primeiros achados de uma investigação que tem como
propósito discutir o problema da exclusão normativa (SOUZA; COSTA, 2020). Trata-se de
um tema que embora presente na realidade da escola, pouco tem sido explorado na literatura
científica da educação física escolar. Explorando a pesquisa bibliográfica (MARCONI;
LAKATOS, 2012), o estudo destaca o quão importante é avançar na direção de uma
compreensão de que excluir estudantes de aulas de educação física como forma de castigo
atenta contra o direito à educação escolar de crianças e jovens.
A EXCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
É importante percebermos que mesmo sendo uma prática condenada há anos pelos
especialistas na educação, os castigos continuam presentes na escola até os tempos hodiernos.
É claro que os castigos físicos, aparentemente, estão mais escassos, contudo, os castigos
morais ainda persistem com muita força (ARAGÃO, 2017).
Para que a escola alcance seus objetivos, sempre se registrou em seu interior a
presença de normas ou regras que norteiam as relações entre professores, estudantes e demais
membros da comunidade escolar. Essas regras ou estão presentes nas políticas educacionais
ou no cotidiano da sociedade, sendo o professor o sujeito eleito como o mediador da relação
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pedagógica, onde os conflitos precisam ser minimizados e a submissão dos estudantes
garantida.
Não podemos negar que os castigos ainda se perpetuam de forma velada nos espaços
escolares, no entanto, diferentemente dos castigos físicos e morais de outrora, verificamos que
esses adquiriram uma nova roupagem, como a exclusão dos estudantes das aulas de Educação
Física como forma de punição ao comportamento indisciplinado.
De Paula, Paixão e Oliveira (2015), buscaram identificar a prevalência da exclusão das
aulas de Educação Física. O estudo levantou que a maioria esmagadora dos estudantes (85%)
alegara reincidência nos tipos de punições e suas respectivas causas.
Dessa forma, identificamos que as punições não estão alcançando seus objetivos, que
é o de acabar ou minimizar os atos de indisciplina e/ou descumprimento de normas da escola.
Todavia, as estratégias punitivas ainda se perpetuam nos espaços escolares.
Outro aspecto que merece destaque ao se utilizar a exclusão como ferramenta
pedagógica, diz respeito aos sentimentos experimentados pelos estudantes. De Paula, Paixão e
Oliveira (2015) verificaram que 10% alegaram “sentir raiva” e outros 50% mencionaram que
ficaram “chateados ou tristes”. Esses sentimentos, vivenciados pelos estudantes, após
sofrerem tais punições, são importantes e merecem maior atenção, pois pode ser que as
reincidências e a continuidade dos atos de indisciplina na escola sejam apenas uma
consequência de tais sentimentos.
Na pesquisa de De Paula, Paixão e Oliveira (2015, p. 466), um estudante apresentou o
seguinte relato. “[...] normal, porque tinha várias pessoas na sala também, e eu prefiro ficar na
sala desenhado e, também, porque, na Educação Física, só me colocam no gol e eu não gosto.
(Estudante 4)”. Importante este depoimento, pois estamos realizando uma análise das
exclusões das aulas de Educação Física sob a ótica dos estudantes que gostam do componente
curricular, no entanto, acabamos desconsiderando aqueles que não gostam das aulas de
Educação Física escolar, pois, para esses, a exclusão seria premiação ao invés de uma
punição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na escola identificamos comportamentos de ansiedade, principalmente nas aulas de
Educação Física. Devido às suas especificidades, muitos estudantes criam uma grande

expectativa sobre como serão as aulas e, dessa forma, ao serem excluídos, acabam frustrados.
Em parte, isso pode contribuir ainda mais para as condutas de indisciplina.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: gamificação; pibid; educação.
INTRODUÇÃO
Com a pandemia tributária da Covid-19, desde o mês de fevereiro do ano de 2020, as
escolas lecionam suas aulas remotamente. Neste modelo de ensino, segundo Alves (2020),
"predomina uma adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial,
sendo realizadas com os professores responsáveis pelas disciplinas das aulas presenciais”.
Dito isso, aplicativos/plataformas como o Google Meet, Zoom, Discord e outros, são usados
como ferramentas comunicativas entre o docente e o estudante para que a aula possa
acontecer.
Destarte, as atividades remotas, assim como outros eventos que são realizados sem
planejamento/estrutura prévia, têm seus obstáculos. Dentre eles são vistos, no âmbito
educacional, a baixa participação dos alunos nas atividades propostas de forma assíncrona e
síncrona.
Diante de tal fato, nós, alunos bolsistas do Pibid-UFRN, subprojeto Educação Física,
pensamos em certas táticas para tentar refrear tais óbices. Uma delas foi o uso de jogos com o
intuito de chamar a atenção dos alunos e gerar aprendizado através das plataformas
O presente trabalho contou com apoio financeiro CAPES, por meio de bolsas de iniciação à docência.
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gamificadas. O objetivo deste trabalho é relatar e refletir a experiência pedagógica em modelo
remoto por meio de plataformas gamificadas.
RELATO DA EXPERIÊNCIA
Dado as expectações do ensino remoto, durante a elaboração das aulas, sempre esteve
em debate quais itens iríamos usar para tornar as aulas mais dinâmicas. Um dos meios
escolhidos foi a inserção de jogos onde os alunos poderiam participar por meio do seu próprio
dispositivo eletrônico, inserindo-os assim no processo gamificado.
É relevante discernirmos gamificação de game, para melhor compreensão. Segundo
Cruz Junior (2014) a gamificação trata-se de um processo que, em geral, utiliza estratégias de
bonificar e gerar competitividade em ações comuns das relações sociais, tal como o ensino. Já
o game é uma estrutura definida que usa tecnologia e pode ser jogado solo ou em grupo,
usando desde um computador até um celular.
Em nossas experiências, as aulas ficaram mais gamificadas, pois passamos a usar
jogos digitais para alterar o decurso de ensino, com o intuito de elevar o interesse dos alunos.
Tal escolha implica no empenho da turma, pois levamos elementos do cotidiano deles à aula.
Para a adição dos games nos momentos síncronos, fizemos uso de plataformas online
(Kahoot, Mentimeter, Gartic, Wordwall, etc.). No Kahoot e no Mentimeter, geramos quizzes
voltados ao assunto tratado na aula. No Gartic, por se tratar de um jogo de seleção de palavras
e feitura de desenhos, todos os termos escolhidos durante a criação da partida faziam jus ao
tema proposto. O Wordwall trata-se de um site que permite gerar tarefas. Dentre elas estão:
caça-palavras, questionários e a criação de jogos da memória, que também utilizamos nas
aulas.
Com o uso dos jogos, notou-se que a interação da turma aumentou. A participação dos
alunos, a contar do uso das plataformas gamificadas, teve um considerável avanço, como nos
mostra o acompanhamento da frequência nas aulas síncronas, que antes do programa e da
inserção dos games era de 6,5% passou a ser 14,5%. Os próprios alunos mostraram animação
durante os jogos e gostaram da metodologia que foi aplicada. Alguns relatos dos alunos que
aqui podemos citar foram: “o formato das aulas são bem chamativos e realmente prendem
minha atenção para uma melhor aprendizagem, lembro-me que uma das aulas que mais
aprendi foi a das práticas esportivas ao ar livre” (aluno 01); ou “Eu acredito que a forma em

que eles ensinaram eu consegui aprender bastante do conteúdo” (aluno 02); até mesmo,
“foram muito importante, pois acabei adquirindo mais conhecimentos sobre outras coisas que
não sabia” (aluno 03). Assim, percebe-se, que o fato de trazermos recursos que remetem à
realidade dos discentes os chama a atenção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o uso de plataformas de games ajudou de forma significativa para o
aumento da participação dos alunos nas aulas remotas, atraindo a atenção deles às aulas e
somando na relação de aprendizagem entre alunos e professores (Pibidianos). Nas aulas,
conseguimos modificar processos de ensino e aprendizagem através da utilização de métodos
dos games. Nesse sentido, a gamificação incentiva a criação de novos meios de aprendizagem
baseados na execução de atividades por meio de jogos (JÚNIOR, LISBOA, COSTA, 2019).
Desse modo, constatamos que os games além de serem um aparato de diversão, podem ser
usados como uma estratégia de ensino.
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INTRODUÇÃO
A pandemia gerada pelo COVID-19, instalada no Brasil desde Fevereiro de 2020,
continua gerando diversos transtornos, indignação e tristeza. No âmbito das escolas, professores
de diferentes redes necessitaram readaptar seu fazer docente e dentre as adaptações elencamos
o uso das tecnologias da comunicação e informação como a principal. O uso de redes sociais e
plataformas digitais tornaram-se uma necessidade, mesmo sem recursos físicos, financeiros e
técnicos para a continuidade do trabalho docente.
Apesar da suspensão do acesso presencial às escolas, os professores continuaram seus
trabalhos remotamente. No município de Portão/RS, cidade lócus deste estudo, a Secretaria
Municipal de Educação orientou a todos os professores que realizassem seus planejamentos
pedagógicos com base nos documentos oficiais, neste caso, o “Documento Orientador
Curricular - Território de Portão - DOCTP” (PORTÃO, 2020) escrito e pensado à luz da Base
Nacional Comum Curricular e Referencial Curricular Gaúcho. Contudo, não foi possível
implementar (na íntegra) os referidos documentos, pois logo no início do ano letivo de 2020,
ano em que seria implementado o DOCTP, a pandemia assola o Brasil e o mundo.
Diante dos pressupostos, o problema de pesquisa foi configurado da seguinte forma:
“Como os professores de Educação Física materializam o DOCTP na prática pedagógica, em
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tempos de pandemia”. A base teórica deste estudo2 está alicerçada no Ciclo de políticas de
Stephen J. Ball e colaboradores (BOWE, BALL, GOLD,1992; BALL, 1994), pois enquanto
uma política educacional, a BNCC esteve em envolvida em arenas de disputas, perpassando
por diferentes contextos.
O CONTEXTO DA PRÁTICA EM MEIO A PANDEMIA: “PERDEMOS” A BASE.
A análise das políticas educacionais, no contexto mais amplo e também local, tem por
objetivo compreender como as políticas são interpretadas em diferentes contextos. No contexto
da prática, Ball, Maguire e Braun (2016) rejeitam a ideia de que as políticas sejam meramente
implementadas. Para os autores, as políticas são interpretadas e traduzidas no contexto da
prática.
Para compreender os efeitos da implementação do DOCTP na perspectiva de
professores de Educação Física, utilizamos na primeira fase da pesquisa de campo, um
questionário online enviado, em Dezembro de 2020, via WhatsApp para o grupo de professores
de Educação Física da rede. Dos 14 professores de Educação Física da rede municipal, 10
professores responderam o questionário.
Ao questionarmos quais seriam os maiores desafios e dificuldades com a
implementação do DOCTP, das 6 respostas obtidas, 4 estavam direcionadas para situação da
pandemia.
Devido a situação da pandemia, não se tem certeza como irá funcionar
as aulas no próximo ano (Resposta questionário, professor Carlos)
Os desafios de 2021 serão as novas diretrizes impostas pelo coronavírus
e as normas de distanciamento que teremos que ter nas escolas
(Resposta professor João)
Na nossa atual situação, acredito que voltar a trabalhar presencial e
colocar tudo em prática após meses em casa, será um desafio e tanto
(Resposta professora Márcia)
Seguir protocolos e alcançar todas as habilidades e competências num
ano atípico (Resposta professora Carla)
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A partir das respostas, identificamos que o foco dos professores não é a BNCC ou a
implementação do DOCTP e sim, no como os professores irão desenvolver seu trabalho em
meio a pandemia.
CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
No contexto de estratégia política as ações sociais e políticas que buscam estratégias
para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada
(MAINARDES e MARCONDES, 2009 apud MAINARDES, 2018) mostraram-se adequadas,
visto que a principal estratégia da SME não foi implementação do documento na integra e sim
habilidades essenciais, ou seja, o que cada professor considera fundamental para trabalhar, em
tempos de pandemia. Outra ação da prefeitura foi a compra de notebooks para todos os
professores da rede municipal, que em contrapartida estão recebendo formações online para o
uso da plataforma Google Sala de Aula. No momento não há informações de como as aulas de
Educação Física irão ocorrer nesse modelo, acreditamos que a partir da próxima fase do estudo,
que consiste na realização de entrevistas semiestruturadas tenhamos novas compreensões
acerca deste momento histórico.
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RESUMO
Esse trabalho de revisão analisou o conteúdo de 36 publicações científicas sobre a presença
da dança na escola. Os saberes da Educação Física têm potencial de (trans)formação
humana e, assim o é com a dança. No entanto, mesmo com experiências exitosas, esse saber
tem sido abordado de forma superficial em eventos e em atividades de contraturno. É
importante fortalecer a formação e compreensão acerca do potencial educativo da dança e
compartilhar as experiências positivas de dança na escola.
PALAVRAS-CHAVE: dança; educação física; escola.
INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF) é uma área do conhecimento que possui como objeto central
de estudo o corpo que se movimenta, que comunica e que assimila o meio em que vive a
partir das interações com o espaço e com os sujeitos à sua volta, um corpo produto(r) de
cultura (VAGO, 2009). Essa troca acontece a partir dos saberes que compõem essa área do
conhecimento - a Cultura Corporal de Movimento (CCM) (BRACHT, 1999), a saber: o
esporte, a luta, a ginástica, o jogo e a dança, dentre outros. A assimilação desses saberes a
partir de diferentes dimensões garante aos sujeitos, no que compete à educação, ampliar o
universo cultural e ser um cidadão pleno a partir de uma participação social ativa (SURDI;
KUNZ, 2009).
A EF escolar, das séries iniciais até os anos finais, deve contemplar em sua prática
todos os conteúdos da CCM. Deve também problematizá-los, interpretá-los, relacioná-los,
compreendê-los a partir de todas as instâncias tangíveis a estes conhecimentos, sem favorecer,
por exemplo, somente o gesto técnico (MATTHIESEN et al., 2008). No entanto, o que se
observa no campo profissional de atuação da EF escolar, bem como na produção científica
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brasileira acerca dessa área, é que nem sempre os conteúdos da CCM são abarcados para além
da quadra esportiva e com a qualidade e a profundidade que merecem.
Uma das formas de estar em contato com o meio, aprender e refletir sobre e interferir
culturalmente nesse é através da prática da dança. Esse conteúdo, parte da EF escolar, pode e
deve ser tratado por esta disciplina, a partir do viés do gesto técnico, da educação motora, da
construção do gesto elaborado etc., mas também pode ser desenvolvido num tempo/espaço de
prazer e satisfação, de diversão e liberdade, e para além, como prática capaz de aguçar e
trazer novos olhares para si e para o contexto de vida.
Para além da vivência da dança, essa pode ser promotora do desenvolvimento humano
a partir da reflexão crítica acerca do gesto que será criado, assim como da educação estética
para ser capaz de perceber e ler o mundo à sua volta, entendendo o movimento como uma
ação complexa, multidimensional e como meio para as experiências pessoais baseadas em
satisfação e, também, em resistência social (ARAÚJO et al., 2006). Nesse caminho, a dança,
permeada pela EF escolar, pode auxiliar no processo de (trans)formação humana composta
por momentos de prazer e alegria, mas também por inquietações e reflexões. Diante do
exposto, é importante compreender como a dança está presente na escola e de que forma ela
tem sido desenvolvida. Logo, objetiva-se saber, via revisão da produção acadêmica nacional,
como o conteúdo dança tem sido abordado na escola, em especial, via aula de EF.
MÉTODO
O alvo principal foram artigos científicos publicados em periódicos científicos
brasileiros com avaliação por pares duplo-cego e teses e dissertações defendidas no país.
Bases de dados eletrônicas via BIREME e os acervos disponíveis nos catálogos das
bibliotecas da UFRJ, USP, UNICAMP e UFMG foram consultados utilizando as palavraschave: educação física, educação física escolar, dança, ensino, escola de forma combinada e
limitando a busca à produção acadêmica no período 1996-2016. Após leitura dos títulos,
resumos e dos textos completos foram selecionados 36 textos, sendo 25 artigos, sete
dissertações e quatro teses. Os dados foram analisados a partir de critérios indicados para a
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).

RESULTADOS e DISCUSSÃO
Como saber a ser compartilhado e vivido, a dança auxilia no processo educativo e,
mesmo sabendo das potencialidades do desenvolvimento desses saberes na escola, o professor
não possibilita a experiência em dança para os escolares (ROCHA; RODRIGUES, 2007;
SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014). A dança, embora presente nos documentos
orientadores de diversos órgãos educacionais municipais, estaduais e federais, não tem sido
desenvolvida de forma sistematizada e contínua no contexto escolar (SOUSA; HUNGER;
CARAMASCHI, 2014).
O conteúdo dança não é desenvolvido nas aulas de EF, mas aparece em solenidade,
eventos e/ou datas comemorativas (SBORQUIA; GALLARDO, 2002; BRASILEIRO, 2009;
MORANDI, 2006; ROCHA; RODRIGUES, 2007; SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI,
2014; UGAYA, 2011; ALVES et al., 2015) e em atividades extracurriculares (MORANDI,
2006; EHRENBERG, 2008). Morandi (2006) aponta que na história do ensino da Arte no
Brasil a dança não era componente obrigatório no currículo escolar e que também era
apresentada em eventos e datas comemorativas. Verderi (1998) aponta que a dança na escola
é um conteúdo quase que inexistente que aparece e desaparece sem a devida contextualização.
A dança presente nos eventos escolares é quase sempre a mesma ausente dos
componentes curriculares da EF na escola, que é utilizada para preencher espaços nas festas
escolares, sem o devido tratamento pedagógico (MORANDI, 2006; BRASILEIRO, 2009). Os
eventos escolares geralmente são exigências do próprio calendário da escola e, por vezes, o
momento de aparição da dança (EHRENBERG, 2008). Quando associada somente aos
eventos, a dança perde o seu potencial educativo devido a um trato superficial e
descontextualizado, que não leva o aluno a elaborar novas referências de intervenção de
mundo e nem ao desenvolvimento das suas capacidades físico-motoras (ROCHA;
RODRIGUES, 2007; EHRENBERG, 2008; UGAYA, 2011; BRASILEIRO, 2009). Ademais,
nessas situações, os professores ficam “apavorados” (p. 19), devido à falta de experiência e
domínio desse conteúdo pois são “impostos” (p. 19) a realizar um trabalho envolvendo a
dança (ROCHA; RODRIGUES, 2007).
Sobre as atividades no contraturno escolar, Pereira e Lacerda (2010) apontam que a
dança permanece aquém das suas possibilidades educacionais, em especial, quando se pensa
no contato diário entre os alunos. A integração proporcionada pela dança vai de encontro à

sociedade do tempo/espaço isolado, sozinho, e busca a união, o desenvolvimento coletivo
(GOMES JÚNIOR; LIMA, 2001-2002).
No trabalho de Alves et al. (2015), a dança é desenvolvida nas aulas de EF através da
teoria, com estudos aprofundados, utilização de vídeos, apresentação de pesquisas, entrega de
trabalhos escolares por escrito, já que a escola não possui espaço físico para as práticas.
Quando tratada na prática, o foco são as apresentações nas datas comemorativas (ALVES et
al., 2015). Sborquia e Gallardo (2002) e Brasileiro (2009) apontam que quando a dança é
trabalhada há um predomínio da dança popular e folclórica e da dança recreativa e de salão.
Desenvolver a dança na teoria, com explicações e discussões de textos, e na prática, com
experimentações, vivências e explorações rítmicas, objetiva fornecer ao escolar um domínio
dos conceitos que permeiam esse conteúdo (EHRENBERG, 2008).
Pereira e Lacerda (2010) ressaltam que o problema de não desenvolvimento de um
conteúdo da EF não se restringe à Dança. Isso é percebido também com as Lutas, pois ambos,
ou não são desenvolvidos ou são abordados em aula somente por professores que possuem
experiência prévia (MORANDI, 2006; PEREIRA; LACERDA, 2010).
Existem experiências de qualidade em dança no ambiente escolar via EF, no entanto,
nem todos os achados dessa revisão evidenciam o desenvolvimento efetivo e real desse saber.
Os achados dessa revisão elucidam que mesmo com ordenamentos legais e documentos
orientadores, a dança não tem sido desenvolvida de forma sistematizada e contínua pela EF
escolar (SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2014).
A dança presente na escola é a dança nos e dos eventos, utilizada para preencher
espaços, entreter os presentes e fazer brilhar os olhos dos pais/responsáveis que assistem o(a)
filho(a) dançar. Os autores desse trabalho concordam com Rocha e Rodrigues (2007),
Ehrenberg (2008), Ugaya (2011) e Brasileiro (2009) acerca da perda do potencial educativo,
da (trans)formação que essa dança não traz para a vida do escolar, além de não possibilitar a
elaboração de novas referências de mundo. Se a dança do evento escolar fizer parte de um
processo educativo, a partir de conteúdos sistematizados de acordo com os objetivos da aula
de EF e das potencialidades dessa disciplina, os autores não veem problemas, no entanto, o
que se percebe é que a dança presente no evento é descontextualizada e pobre em
conhecimento e em potencial educativo para a vida do escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dança na escola ainda apresenta percalços, demonstrando que esse conteúdo, e a
formação para tal, precisam de atenção e um olhar pedagógico e didático para a sua
assimilação pelo professor de EF. É importante comprender o potencial desse conteúdo na
qualificação da formação dos escolares, para que esses possam, a partir do gesto dançante, ser
capazes de agir, interagir e reagir no e ao mundo ao seu redor. Ademais, as experiências de
sucesso com a dança na escola via EF precisam ser encorajadas ao compartilhamento em
eventos e periódicos científicos, pois sabemos que essas existem, mas ao que parece, o foco
tem sido nos complicadores para o desenvolvimento da dança na escola.

THE “PRESENCE” OF DANCE AT SCHOOL: A REVIEW
ABSTRACT
This review analyzed the content of 36 scientific publications on the presence of dance at
school. The knowledge of Physical Education has the potential for human (trans)formation,
and so it is with dance. However, even with successful experiences, this knowledge has been
approached superficially in events and activities outside the shift. It is important to strengthen
training and understanding of the educational potential of dance and share positive dance
experiences at school.
KEYWORDS: dance; physical education; school.
LA "PRESENCIA" DE LA DANZA EN LA ESCUELA: UNA REVISIÓN
RESUMEN
Esta revisión analizó el contenido de 36 publicaciones científicas sobre la presencia de la
danza en la escuela. El conocimiento de la Educación Física tiene potencial para la (trans)
formación humana, y lo mismo ocurre con la danza. Sin embargo, incluso con experiencias
exitosas, este conocimiento se ha abordado de manera superficial en eventos y actividades
fuera del turno. Es importante fortalecer la formación y la comprensión del potencial
educativo de la danza y compartir experiencias positivas de danza en la escuela.
PALABRAS CLAVE: danza; educación física; colegio.
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RESUMO
Analisa a produção acadêmica sobre a dança na Educação Infantil, tendo como fonte teses e
dissertações dos Programas de Pós-graduação no Brasil. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, do tipo Estado do Conhecimento. Os resultados apontam 19 trabalhos,
publicados entre 2009 e 2019, procedentes de programas em Educação, Educação Física,
Artes e Dança. Parte significativa das metodologias empregadas pelas autoras indica
aproximação com a escola e possuem características propositivas.
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Educação Infantil; Pesquisa bibliográfica.
INTRODUÇÃO
A dança é um conhecimento presente nas aulas de Educação Física (EF) escolar em
todas as etapas da educação básica, entendida como fenômeno da linguagem artística e
manifestação da cultura corporal de movimento. Entretanto, embora inserida no ambiente
escolar, ainda precisa se afirmar pedagogicamente nesse contexto, superando abordagens
rasas e estereotipadas. Segundo Marques (2012), na grande maioria das escolas, os alunos
aprendem repertórios de dança de forma superficial e mecânica, com reprodução de
sequências de passos preestabelecidas.
O trabalho com a dança na Educação Infantil (EI), muitas vezes, também aborda essa
manifestação cultural de maneira estanque, ou seja, aparecendo somente em apresentações,
com gestos coreografados que inibem ações autorais e criativas das crianças. Nessa direção
Rodrigues (2015, p. 82-83) pondera que:
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São comuns eventos pontuais com dança nas instituições de educação
infantil, atrelados a datas comemorativas e mostras culturais, que podem
promover experiência negativa com a dança para crianças menos hábeis, ao
enfatizar a mecanização de gestos e repetições e obrigação do fazer sem
compreender. Isso provoca distorção do conteúdo, minando as possibilidades
de desenvolvimento do potencial criativo, ações e transformações dos
sujeitos/crianças através da dança.

Na EI, a dança vem sendo abordada em artigos científicos, livros, eventos acadêmicocientíficos, teses e dissertações, mas ainda de forma tímida. Segundo Almeida (2016) é
preciso que se amplie as produções bibliográficas que tratem da dança para as crianças.
Portanto, apesar do aumento do interesse na temática, ainda faltam estudos que analisem as
produções de uma forma sistematizada, que apresente os avanços, as lacunas, as ausências e
as possibilidades para as mediações com esse conhecimento. Diante do exposto, o objetivo
deste artigo é produzir um levantamento acerca das produções acadêmicas dos Programas de
Pós-graduação stricto sensu no Brasil, que abordam a dança na EI.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo estado do conhecimento e possui como
características:
[...] mapear e discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos
do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e
em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses
de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de
congressos e de seminários (FERREIRA, 2002, p. 258).

Utilizamos como fonte o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para a busca aplicamos os descritores
“dança” AND “educação infantil”, sem delimitação de recorte temporal. O operador AND em
letra maiúscula tem por objetivo unir os dois termos. O corpus desta pesquisa é constituído
por dezenove trabalhos. Os dados foram analisados pela leitura dos resumos, com auxílio dos
indicadores bibliométricos: fluxo temporal, autoria, procedência institucional e abordagem
metodológica.

ANÁLISE DOS DADOS
Com a aplicação dos descritores, chegamos a dezoito dissertações e uma tese. Para
melhor visualização dos dados optamos por apresentá-los no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1 – Apresentação dos dados
Ano

2009

2011

2013

2014

2016

2017

2018

2019

Autoria

Programa

Instituição

Estado/Região

Elaine C. P. Lima

Educação Física

UFSC

SC / Sul

Ruth R. M. de Lima

Educação

UFRN

RN / Norte

Fernanda Sgarbi

Artes

UNESP

SP / Sudeste

Carine N. de Andrade

Dança

UFBA

BA / Nordeste

Rosangela Mees

Educação

UFSC

SC / Sul

Flávia C. Queiroz

Educação

UNEB

BA / Nordeste

Giovana B. da Silva

Educação

UFES

ES / Sudeste

Fernanda de S. Almeida

Artes

UNESP

SP / Sudeste

Ana F. J. O. Cazé

Dança

UFBA

BA / Nordeste

Roberta S. A. dos Santos

Educação Física

UFPel

RS / Sul

Daniela C. Viana

Educação

UNIVILLE

SC/ Sul

Carolina R. de Andrade

Artes

UNESP

SP / Sudeste

Alexandra da P. D. Amorim

Dança

UFBA

BA / Nordeste

Saryta G. Guanais

Artes

UFMG

MG / Sudeste

Ana V. M. Bella

Artes

UNESP

SP / Sudeste

Taíse M. R. da Silva

Educação Física

UFSM

RS / Sul

Fernanda M. S. Tannús

Educação Física

UFTM

MG / Sudeste

Erica C. R. dos Santos

Educação

UFRJ

RJ / Sudeste

Milene B. Golttems

Educação

USP

SP / Sudeste

Fonte: os autores.

Quanto ao fluxo temporal, podemos observar que os trabalhos catalogados foram
publicados entre 2009 e 2019. Os primeiros estudos surgiram a partir de 2009 e levantamos
algumas hipóteses sobre esse dado, como por exemplo, a promulgação da Lei n. 11.738 de 16

de julho de 2008. Conhecida como a “Lei do piso”, estabelece que o limite máximo para o
desempenho das interações com os educandos é de 2/3 da carga horária de trabalho do
professor, por isso, outros profissionais foram inseridos nas instituições infantis, garantindo
carga horária de planejamento. Segundo Martins (2015, p. 20), “[...] embora a lei não
mencione como deve ser garantida, os gestores, majoritariamente, têm optado pela inserção
da Educação Física e de Artes para viabilizar esse direito legal”. A presença dessas áreas e de
seus profissionais pode indicar uma abordagem sistematizada da dança na EI e consequente
aumento de interesse por estudos acadêmicos voltados para o tema.
Sabemos que a dança sempre esteve presente na dinâmica da EI, mesmo que de forma
superficial, caricata e, muitas vezes, tendo como finalidade o produto final e não o seu
processo de ensino-aprendizagem. Mas nos chama a atenção que só em 2009 são publicados
os primeiros trabalhos, ou seja, recentemente a dança começou a ser vista como conhecimento
a ser investigado. Esse olhar sugere mudanças no tratamento pedagógico, indicando
preocupação para que a dança não esteja restrita aos momentos festivos e de apresentações,
mas seja abordada como objeto da cultura corporal de movimento, de forma aprofundada e
sistematizada.
No que se refere à autoria, os dezenove trabalhos foram realizados por mulheres,
havendo maior interesse de pesquisadoras nessa temática, sobretudo por estarem voltados
para a EI. Segundo Martins e Mello (2019) a EI, historicamente, esteve ligada ao
assistencialismo e apesar da mudança legal, ainda perdura a ideia de que o cuidar e o educar
crianças pequenas é função das mulheres. Na dança, do ponto de vista social e cultural, ainda
há predomínio da presença feminina. As relações de gênero atravessam esse cenário, que vai
desde a sua prática em academias de dança, até o trato pedagógico, pois, observamos que, no
geral, professores homens possuem menos familiaridade com esse conteúdo na escola.
Os trabalhos mapeados estão em Programas da Educação (sete), Artes (cinco), EF
(quatro) e Dança (três). Esses dados indicam que a discussão sobre dança na EI é de interesse
em diferentes campos de conhecimento. É um saber compartilhado, ou mesmo, um campo de
disputa, não havendo exclusividade no tratamento pedagógico dentro do ambiente escolar.
Indica ainda, a necessidade de estarmos atentos ao que se tem produzido sobre o tema, para
além dos programas em EF.

Como o Mestrado em Educação é procurado por pesquisadores de diferentes áreas,
realizamos também a pesquisa acerca da formação inicial das pesquisadoras encontradas no
Programa de Pós-Graduação em Educação, por meio do currículo Lattes. Observamos que,
dos sete trabalhos encontrados nessa área, três pesquisadoras possuem formação inicial em
Pedagogia, uma em Dança, uma em EF, uma em Tecnologias em Sistema da Informação e
uma possui formação em EF, Dança e Pedagogia. Podemos inferir que, a maioria das
pesquisadoras possui formação em uma das áreas nas quais também encontramos outros
trabalhos, possuindo relação direta com a escola.
Ao analisarmos a procedência institucional e as regiões, identificamos a prevalência
nas regiões Sudeste (nove trabalhos), Sul (cinco) e Nordeste (cinco), destacando-se os estados
de São Paulo, com cinco trabalhos e da Bahia, com quatro. Das dezenove pesquisas, dezoito
são provenientes de instituições públicas, que impactam significativamente na produção
acadêmica sobre a dança na EI. Dentre elas, destacam-se a Universidade Estadual Paulista
(UNESP), com quatro publicações e a UFBA (Universidade Federal da Bahia) com três.
Apesar das políticas do atual governo promoverem a desvalorização das universidades
públicas, e da ciência de maneira geral, sabemos que, historicamente, essas instituições
desempenham um papel imprescindível na produção acadêmica do país, nas diferentes áreas
de conhecimento.
Quanto às metodologias utilizadas, duas são pesquisas qualitativas do fenômeno
situado; quatro definem-se como pesquisa-ação; quatro como etnografia; três como pesquisa
teórica; duas como estudo de caso; duas como análise exploratória e duas como pesquisa com
viés cartográfico. As escolhas dessas metodologias indicam aproximação com os contextos
escolares, no sentido de descrever, explorar, estudar ou transformar a realidade. Destacamos a
importância do cotidiano como lócus de produção do conhecimento e o caráter propositivo
dos trabalhos, que buscaram apresentar possibilidades de atuação pedagógica com a dança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As primeiras publicações sobre o tema datam de 2009 e coincidem com o momento de
inserção de professores de Artes e EF na EI, em alguns municípios brasileiros. Ambas as
áreas possibilitaram, em tese, a presença de profissionais para o ensino sistematizado da
dança como manifestação artística e da cultura corporal de movimento.

A dança é um conteúdo compartilhado por diferentes áreas de conhecimento, estando
nos Programas de Pós-graduação em Educação, Artes, EF e Dança. As universidades nas
quais os trabalhos foram desenvolvidos estão concentradas na região Sudeste, seguida da
região Nordeste, dentre as quais destacamos a UNESP e a UFBA. Há um predomínio das
instituições públicas na procedência destes trabalhos, sendo apenas um proveniente de
instituição privada.
As metodologias empregadas pelas autoras indicam movimento de aproximação com
os contextos escolares, inclusive com trabalhos propositivos. Todos os trabalhos foram
desenvolvidos por mulheres, demonstrando que no campo acadêmico da dança, há um
predomínio da presença feminina, assim como na EI.
O estudo analisou indicadores bibliométricos acerca das produções sobre dança na EI
nos Programas de Pós-Graduação no Brasil. Assim, outros estudos precisam ser realizados
analisando a temática de uma forma mais aprofundada, com a produção de um quadro teórico
mais amplo, em especial, focalizando o modo como a dança vem sendo concebida para a
primeira etapa da Educação Básica.

THE ACADEMIC PRODUCTION ABOUT DANCING REGARDING
CHILDREN'S EDUCATION: TESTS AND ESSAYS ANALYSIS
ABSTRACT
The study analyzes the academic production about dancing when teaching children (Children
's Education). It uses the thesis and essays from Post-graduation programs in Brazil as
sources. It is a bibliographical research, state of knowledge type. Results indicate 19
researches, published from 2009 to 2019, originating from Education, Physical Education,
Arts and Dance programs. A significant part of the methodologies used by the authors
indicate an approach with the school and present propositive characteristics.
KEYWORDS: Dance; Children 's Education; Bibliographical survey.

LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LA DANZA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL: ANÁLISIS DE TESIS Y DISERTACIONES
RESUMEN
Analiza la producción académica sobre danza en Educación Infantil, teniendo como fuente
tesis y disertaciones de Programas de Posgrado en Brasil. Es una investigación
bibliográfica, del tipo estado del conocimiento. Los resultados muestran 19 trabajos,
publicados entre 2009 y 2019, de programas de Educación, Educación Física, Artes y Danza.
Una parte significativa de las metodologías utilizadas por los autores indican una
aproximación con la escuela y tienen características proposicionales.
PALABRAS CLAVES: Danza; Educación Infantil; Investigación bibliográfica.
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: relação professor-aluno; educação física; pandemia.
INTRODUÇÃO
Este texto trata de um relato de experiência nas aulas de Educação Física no Colégio
de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAP-UFPE).
Esta escola foi fundada para funcionar junto à faculdade de filosofia como um
laboratório experimental, atendendo aos acadêmicos de diversas licenciaturas, possuindo
turmas de ensino fundamental e médio, projetos de pesquisa relacionadas a educação básica,
atividades de extensão e atendimento a licenciandos de diversas graduações para observação e
regência de classe. (UFPE, 2015, pp.25-28)
Vivenciamos em nosso processo de formação inicial no PIBID momentos em sala de
aula no campo da observação e interação, participação em conselhos de classe, reuniões e
eventos planejados na instituição. Tendo como objetivo deste texto relatar como se processou
a relação professor-aluno nas aulas de Educação Física e em outros espaços de ensinoaprendizagem em uma escola pública federal.
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METODOLOGIA
No período entre os meses de Janeiro e Junho do ano de 2021 mediante a perspectiva
de um relato de experiência descrevemos as vivências durante uma unidade didática, com
período datando entre os meses de janeiro e março de 2021 com uma turma de 2º ano do
ensino médio, destacando como, a partir da realidade atual, se processaram as discussões
sobre a relação professor-aluno.
RESULTADOS
Nossa experiência contou com a utilização apenas de plataformas digitais em aulas,
conselhos de classe e eventos que são realizados através das plataformas digitais que
possibilitam a estruturação de salas de aula virtuais.
(…) Todos aprendem juntos, não em um local no sentido comum da
palavra, mas num espaço compartilhado, um “ciberespaço”, através de
sistemas que conectam em uma rede as pessoas ao redor do globo. Na
aprendizagem em rede, a sala de aula fica em qualquer lugar onde haja um
computador, um “modem” e uma linha de telefone, um satélite ou um “link”
de rádio. Quando um aluno se conecta a rede, a tela do computador se
transforma numa janela para o mundo do saber. (HARASIM et al., 2005,
p.19)

Nossa observação iniciou em uma turma do 1º ano do ensino médio com aulas
expositivas tratando-se do conteúdo esporte e para o entendimento desses conteúdos foram
utilizados textos e apresentações de slides. Era notório o cansaço e até certo desânimo dos
alunos ao vivenciar a escola de modo remoto e raramente havia interação de estudantes poucos se sentiam motivados a abrir a câmera ou ligar o microfone.
Com o passar do tempo, e o início da abordagem do conteúdo ginástica, algumas
estratégias foram planejadas buscando dinamizar as aulas como a prática da ginástica laboral,
a utilização de aplicativos e ferramentas pesquisadas pelo coletivo de pibidianos e pibidianas.
As intervenções a partir do PIBID permitiam exposição de conteúdo, exercitação
ginástica e utilização de aplicativos como o Word Wall, plataforma que permite a criação de
questionários e formas avaliativas diferenciadas.
Para ampliar o engajamento de estudantes com as práticas desenvolvidas na escola, foram
articulados eventos, igualmente remotos, e que introduziram jogos e aplicativos que
possibilitaram diversas aprendizagens, ao pesquisarem tecnologias que poderiam ser

utilizadas, criando espaços outros de interação de modo a construir elementos para
aprendizagens significativas e ampliar as conexões entre os atores envolvidos na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O período de intervenção e observação das práticas pedagógicas no âmbito do PIBID
nesta escola pública federal constituiu-se como um tempo de ricas aprendizagens para
estudantes que iniciam sua trajetória de formação na Licenciatura em Educação Física.
Professor e estudantes aprenderam, no processo, como tornar o espaço de sala de aula
não somente mais atrativo, mas fundamentalmente mais efetivo do ponto de vista das
aprendizagens significativas.
Avaliamos que, percebendo o avanço na relação professor-aluno a partir do processo
de reflexão das práticas, e consequente busca por utilização de estratégias de ensino
diferenciadas para esse período pandêmico, vivemos um processo privilegiado para as nossas
formações, a despeito das dificuldades apresentadas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Estágio de Docência; Educação Física; Ensino Remoto Emergencial.
INTRODUÇÃO
O Estágio de Docência de Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) integra a
quinta etapa da Formação Inicial do curso de Licenciatura em EF da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). O referido estágio é desenvolvido junto à rede pública de EI
com escolas parceiras da cidade de Porto Alegre/RS, a fim de possibilitar efetiva experiência
de planejamento, de desenvolvimento e de avaliação do ensino e da docência da EF na EI.
O Estágio foi realizado no modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE), em razão
da pandemia causada pelo COVID-19. O ERE foi implementado na UFRGS em agosto de
2020, sendo as atividades presenciais e práticas de estágios docente substituídas para o
modelo não presencial, com o uso de tecnologias digitais de informação e de comunicação.
O objetivo do presente trabalho trata de compartilhar a experiência do Estágio de
Docência de EF na EI, no modelo de ERE, tendo como foco a utilização do Diário de Campo
como forma de reflexão e construção de saberes sobre a prática pedagógica. Nesse documento
foram registrados os processos relativos ao desenvolvimento do estágio, considerando o
isolamento/distanciamento social por ocasião da pandemia, as políticas públicas que
impactaram nossa intervenção, os desafios, as emoções, as reflexões e os aprendizados
referentes a prática pedagógica da EF na EI.
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA E DIÁRIO DE CAMPO
Como parte da experiência do Estágio de Docência, desenvolvemos a escrita de um
Diário de Campo, tendo como referência os/as autores/as Molina Neto, Frizzo e Silva (2014),
que entendem o Diário como forma de incentivar a reflexão crítica dos/as estudantes e
possibilitar a aprendizagem a partir da própria prática, sendo um documento no qual são
registrados os detalhes das ações pedagógicas, com base no planejamento e no que de fato foi
realizado, as dificuldades, os sentimentos e as emoções, tendo nesse documento um, “‘amigo
crítico’, um interlocutor que o escuta em silêncio” (p. 105). Portanto, além de ser uma forma
de registro das reflexões frente às diferentes atividades, o diário pode se apresentar um
potente instrumento de reflexão sobre o processo de prática pedagógica e de aprendizagem,
com possibilidade de expandir pensamentos, interpretações, reflexões e análises. Em outras
palavras, o Diário de Campo possibilita revisitar a experiência do estágio e amplificar a
confrontação entre o planejado e a realidade vivida, os resultados, as ações realizadas, as
reflexões e os aprendizados construídos.
A escrita do Diário de Campo desempenhou o objetivo de escuta e de acolhimento das
nossas demandas durante a realização do estágio, permitindo uma reflexão profunda sobre o
fazer da EF no âmbito da EI, problematizando, como também destaca Ayoub (2005): “Que
oportunidades de conhecimento as aulas de Educação Física têm oferecido aos alunos na
educação básica?”. Tal questão nos move a pensar de que forma, mesmo no modelo de ERE
na EI, a EF tem se colocado nos espaços que ocupa e de que maneira a formação inicial tem
oportunizado às/aos estudantes explorar a cultura corporal.
COSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
Em nossa prática pedagógica para o Estágio de Docência, procuramos compartilhar
atividades que pudessem ser leves, inspiradoras e divertidas para amenizar os tempos de
isolamento, de distanciamento, de solidão, de sofrimento e de perdas que muitas famílias
foram submetidas. Dessa forma, acreditamos que a pergunta em evidência faz parte de um
processo de construção que se faz ao longo da formação docente. Formação na qual, o Diário
de Campo tem participação reflexiva e efetiva.
Escrever o Diário de Campo, e revisitá-lo para a presente escrita, nos permitiu
aprofundar ainda mais o processo de reflexão sobre a prática pedagógica do Estágio de

Docência e de que forma podemos seguir nos aprimorando para oferecer/ensinar/compartilhar
a cultura corporal de movimento, que é direito das crianças terem acesso desde as primeiras
etapas da EI.
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RESUMO
Nosso estudo tem como objetivo analisar as aproximações e distanciamentos do esporte no
PII em escolas do UK e Brasil. Realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e de
campo. Visualizamos que mesmo sendo implementados em distintos países, é possível
detectar a ênfase do discurso do PII para a utilização do esporte para a propagação dos
valores olímpicos e o desenvolvimento de competências.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Educação Física Escolar; Programa Inspiração Internacional
INTRODUÇÃO
O PII é um legado da candidatura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, sendo
elaborado em conjunto pelas instituições inglesas: UK Sport, British Council, Youth Sport
Trust e a Right to Play em parceira com a UNICEF (INTERNATIONAL INSPIRATION,
2015a).
Por meio de parcerias locais para a sua materialização, propõe a utilização do esporte
como uma ferramenta educacional para transformar a vida de milhões de crianças e jovens de
escolas e comunidades, em todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento e,
discutindo questões ligadas à liderança, à cidadania e à responsabilidade social (BRITISH
COUNCIL, 2007a; INTERNATIONAL INSPIRATION, 2015a).
Nosso estudo tem como objetivo analisar as aproximações e distanciamentos do
esporte no PII em escolas do UK e Brasil. Realizamos uma pesquisa de abordagem
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O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

qualitativo-descritiva com referência na hermenêutica dialética, caracterizada como
bibliográfica documental e de campo, em que realizamos entrevistas semiestruturadas com
cinco professores/tutores de escolas inglesas. Tivemos como fontes iniciais os documentos do
British Council, do PII e das escolas inglesas participantes (relatórios, planos de parcerias,
sites governamentais, notícias sobre o programa e materiais institucionais). No tocante aos
critérios de inclusão dos professores/tutores: deveria estar participando do programa desde o
início, precisaria ter participado do curso de formação de tutores2, possuir formação na área
da educação física e ter estabelecido contato com as escolas pernambucanas. Na fase de
tratamento e análise de dados usamos a análise de conteúdo do tipo categorial por temáticas
(BARDIN, 2011).
Com base em estudos sociológicos e da educação física, entendemos o esporte como
um fenômeno moderno, com sua origem nas sociedades burguesas inglesas (ASSIS DE
OLIVEIRA, 2001; BOURDIEU, 1983; BRACHT, 1997, 2011; STIGGER, 2001), a partir da
ressignificação dos passatempos e jogos desenvolvidos. Até então, essas práticas estavam
vinculadas à ideia de competitividade e afrontamento, com base no cavalheirismo e no fair
play (BOURDIEU, 1990), limitando o nível de violência em suas práticas através das regras
(ELIAS, 1992).
Temos o esporte, na perspectiva de um fenômeno social, com diferentes
sentidos/significados (competição, trabalho, lazer, educação, mercadoria, promoção da saúde,
mudança de status social, alienação, controle social, entre outros), com práticas construídas de
forma sociocultural, favorecendo uma pluridentidade fundamentada em códigos e valores
distintos, de acordo com a sua finalidade/função.
ANÁLISE/DISCUSSÃO
Com relação ao esporte presente nas escolas, detectamos aproximações e
distanciamentos. Nas duas realidades vimos o esporte, principalmente, numa visão de lazer
(BRACHT, 2011), procurando através dele a educação, a inclusão, a socialização e ainda
como uma ferramenta para aproximar o aluno da escola. Esses achados se aproximam do que
A formação consiste em um curso específico, subsidiado por manuais fornecidos pelo BC para o
docente, visando à instrução do tutor para a organização das ações e para a formação do jovem líder.
Esses, por sua vez, considerados os elementos centrais do PII, com a duração de até duas semanas; na
primeira, os educadores são qualificados com atividades diárias, na segunda semana, eles realizam a
formação dos Jovens Líderes, acompanhados por uma equipe de Tutores Máster.
2

propõem dos documentos norteadores do PII para a finalidade das ações (BRITISH
COUNCIL, 2007b, 2007a; ECORYS, 2014; INTERNATIONAL INSPIRATION, 2015a).
No Brasil, Oliveira (2013) detectou o PII como sendo um programa educativo que
busca empregar o esporte como um instrumento para contribuir na cidadania, por meio da
liderança juvenil, recorrendo às habilidades dos estudantes negligenciadas, em alguns casos,
por outros professores. E complementa:

[...] encoraja a prática esportiva inclusiva e a reflexão, por parte dos
docentes, sobre suas ações pedagógicas, oportunizando ainda aos alunos a
possibilidade de participarem dos clubes, treinamentos, aprenderem novas
modalidades ou algumas, pouco praticadas nas escolas participantes, tal
como o basquete (p. 74).

Entretanto quando aprofundamos as intencionalidades percebemos que no Brasil
existiu uma ênfase nos aspectos sociais do fenômeno para promover reflexões sociais,
educacionais e culturais, assim como, uma moralização e o controle da violência
(BOURDIEU, 1983; ELIAS, 1992) dos participantes em decorrência da prática esportiva. Já
nas escolas inglesas notamos seu uso enquanto um meio para o desenvolvimento das
habilidades de liderança, assim como a aproximação dos estudantes com as práticas
esportivas e o acesso a diferentes culturas.
Acreditamos que isto tenha origem na diversidade cultural das realidades apresentadas
e isso ratifica a adequação das suas características de acordo com as intencionalidades do
local em que é praticado (MARQUES; ALMEIDA; GUTIERREZ, 2007). Nossas análises
também demonstram o distanciamento do sentido do esporte na nova fase do PII
(empoderamento

financeira,

crianças

com

deficiência

e

questões

de

gênero)

(INTERNATIONAL INSPIRATION, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e), haja vista que
esses temas não eram elementos centrais do programa ou mesmo eram citados nos
documentos oficiais.
Percebemos, que mesmo existindo uma diversidade de visões sobre o sentido do
esporte ensinado no PII, constatamos semelhanças com os documentos do programa através
da qual “jovens em diferentes países podem explorar juntos questões relativas ao ‘jogo
limpo’, equidade, diversidade cultural, inclusão, religião, ética, comunicação global e muitas
outras” (BRITISH COUNCIL, 2007).

Verificamos que não existiu a imposição social sobre as práticas esportivas inglesas ou
mesmo a determinação sobre como deveriam ser as intervenções a partir das parcerias e as
escolas demonstraram autonomia para a organização e sistematização das ações do PII.
Acreditamos que isso seja benéfico, pois permite aos sujeitos do processo adequarem e
aproximarem as ações do PII a documentos norteadores a exemplo do PPP e do currículo das
escolas.
No tocante as modalidades selecionadas para o ensino no PII, verificamos a questão da
cultura e sua dinamicidade, haja vista que enquanto no Brasil o futsal, handebol e o vôlei
estão entre os mais praticados, no UK ainda estão em processo de expansão, alguns com
poucos praticantes, e o mesmo vale para o críquete, badminton, rúgbi e o netball no Brasil.
Esses elementos caracterizam as distintas culturas esportivas presentes nos países e como a
relação intercultural permitiu a troca de informações entre os envolvidos.
Entendemos que o próprio PII demonstra as mais diversas funções sociais que o
esporte pode e exerce ao redor do mundo. Além de exigir determinadas posturas dos
envolvidos para alcançar os objetivos estabelecidos, todavia ainda se faz necessário a
ampliação de investimentos e políticas públicas que realmente favoreçam mudanças
duradouras nos países participantes.
A partir do nosso estudo, pudemos constatar aproximações entre o sentido/significado
do esporte ensinados nas escolas Inglesas e brasileiras com ênfase no uso dos aspectos
educacionais e sociais do fenômeno. O que reverbera na necessidade de ao ensinar o esporte
na escola em seus diferentes espaços ampliados (treinamento, recreios orientados, festivais
esportivos, entre outros), olhar os seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais,
dando o sentido de fenômeno e não de modalidades isoladas (TENÓRIO et al., 2015).
Como uma forma de agregar novos elementos a programas internacionais, nacionais
ou locais que visão problematizar a dimensão do ensino. Acreditamos que a educação
intercultural num viés crítico pode possibilitar a valorização da cultura local, mas também
ampliar as possibilidades de avanços para compreender as diferenças e proporcionar uma
mudança social. Além disso, os envolvidos podem compartilhar as experiências e buscar
soluções para os problemas locais e globais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, visualizamos que mesmo sendo implementados em distintos países, é possível
detectar aproximações na ênfase do discurso do PII para a utilização do esporte para a
propagação dos valores olímpicos e o desenvolvimento de competências. Constatamos a
existência de uma intencionalidade nos documentos e falas analisadas para a utilização do
protagonismo juvenil com base na metodologia DT e a formação dos clubes. Sendo no Brasil
a ênfase no aspecto social e no UK a aquisição de habilidades de liderança.

APPROACHES AND DISTANCES OF SPORT IN THE
INTERNATIONAL INSPIRATION PROGRAM (PII): UK AND BRAZIL
ABSTRACT
Our study aims to analyze the approximations and distances of sport in the PII in schools in
the UK and Brazil. We carry out a bibliographical, documental and field research. We can
see that even being implemented in different countries, it is possible to detect the emphasis of
the PII discourse on the use of sport for the propagation of Olympic values and the
development of competences.
KEYWORDS: Sport; School Physical Education; International Inspiration Program;

ENFOQUES Y DISTANCIAS DEL DEPORTE EN EL PROGRAMA DE
INSPIRACIÓN INTERNACIONAL (PII): REINO UNIDO Y BRASIL
RESUMEN
Nuestro estudio tiene como objetivo analizar las aproximaciones y distancias del deporte en
el PII en escuelas de Reino Unido y Brasil. Realizamos una investigación bibliográfica,
documental y de campo. Podemos ver que aun siendo implementado en diferentes países, es
posible detectar el énfasis del discurso de la PII en el uso del deporte para la propagación de
los valores olímpicos y el desarrollo de competencias.
PALABRAS CLAVES: Deporte; Educación Física Escolar; Programa de inspiración
internacional;
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AS DANÇAS BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO FÍSICA1
Gustavo Pereira Côrtes,
Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

RESUMO
Nos últimos anos o tema das danças brasileiras passou a ser um campo de estudos nos
conteúdos curriculares da nova Base Nacional Comum Curricular. No componente
curricular da Educação Física a unidade temática Danças apresenta como objetos de
conhecimento as danças da comunidade e regionais, danças de matrizes africanas e
indígenas, danças do Brasil e do mundo. A partir dos estudos da Traductologia,
apresentamos possibilidades para o ensino das danças brasileiras nas aulas de Educação
Física.
PALAVRAS-CHAVE: Danças Brasileiras 1; Educação Física 2; BNCC3.
INTRODUÇÃO
A inquietação inicial para a delimitação do tema deste artigo partiu da experiência do
autor em ministrar aulas e verificar as dificuldades que muitos professores de Educação Física
apresentam em trabalhar com o tema “Danças Brasileiras2” em salas de aula. Assim como os
esportes, as ginásticas, as práticas corporais de aventura, as lutas, os jogos e brincadeiras, a
dança é uma unidade temática do campo da Educação Física que deve ser trabalhada no
decorrer do percurso escolar. Historicamente integrada aos currículos de formação de
professores em Educação Física, esse conteúdo raramente está presente nas aulas de Educação
Física:
A dança é minimamente tratada como componente folclórico no interior das
escolas, seja pela Educação Física ou pela Educação Artística/Arte
Educação; raramente é valorizada por ter um conhecimento próprio e
uma linguagem expressiva específica. (BRASILEIRO, 2006, P. 47).
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
No caso deste estudo, danças brasileiras são os trabalhos coreográficos organizados de forma lúdica
ou institucional através das pesquisas das manifestações populares brasileiras e do estudo das danças
tradicionais existentes no Brasil. Tal tema é designado no plural pela diversidade que carrega, pois
indica uma relação tradicional com os modos de pensar, fazer e sentir os aspectos culturais de um
povo, de uma determinada localidade em um tempo específico. (CÔRTES, 2013).
1
2

Em um trabalho anterior do autor na dissertação do mestrado verificou-se que muitos
programas de ensino, parâmetros curriculares e cadernos temáticos são unânimes em apontar
a importância dos trabalhos com o estudo das danças nas escolas, especialmente as danças
folclóricas (CÔRTES, 2003). Entretanto, este fato ainda não ocorreu por diversos fatores nas
aulas de Educação Física, como a falta de capacitação de professores nos estudos das danças
do Brasil, materiais didáticos relevantes, locais adequados para a prática, desmotivação dos
alunos (especialmente do sexo masculino) e preponderância de outras unidades temáticas na
elaboração dos planos de ensino, como os esportes e as ginásticas.
A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A EDUCAÇÂO FÍSICA
A publicação da nova BNCC 3 com a presença do componente curricular Educação
Física na área das Linguagens parece descortinar um novo olhar sobre a unidade temática
danças. O movimento humano, em suas diferentes expressões, é dotado de aspectos
simbólicos que tangenciam dimensões culturais, sociais, geográficas e temporais. As danças
brasileiras apresentadas como temas culturais e objetos de conhecimentos na Educação Física
criam oportunidades de conhecer, ressignificar e estabelecer uma relação identitária dos
povos, a partir de um universo de práticas rítmicas marcadas pela pluralidade cultural:
Os temas culturais injetam os conhecimentos dos alunos no cenário escolar,
transformando-os em conteúdos. A partir dos temas culturais, a experiência
dos alunos é reconhecida e valorizada. O ponto de apego pode ser uma
história narrada por um familiar, uma informação captada na mídia ou um
relato pessoal. Sempre há alguém que já teve contato com a prática corporal
e pode explicá-la ou demonstrá-la aos colegas. (NEIRA, 2018, p. 19)

Compreender as danças brasileiras como um fenômeno cultural dinâmico revelam
infinitas possibilidades de uso e apropriação deste tema nas aulas de Educação Física. A
figura 1 apresenta o documento da BNCC no Ensino Fundamental, em que estão previstas
como objetos de conhecimento as danças existentes nas comunidades, o reconhecimento das
danças regionais de matrizes africanas e indígenas, danças do Brasil e do mundo. Neste
sentido, a BNCC, veio confirmar a importância do lugar de estudo das danças, especialmente
A Base Nacional Comum Curricular é um documento do Ministério da Educação promulgado na
íntegra em 2018, que determina as competências (gerais e específicas), as habilidades e as
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
3

das danças brasileiras, como um tema cultural e objetos de conhecimentos no campo da
Educação Física Escolar.
Figura 1

Fonte: BNCC(2018)

DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA
Historicamente consolidados pela atuação de muitos professores de Educação Física, o
tema das danças nas escolas tem sido teorizado com ações curriculares a partir das narrativas
e das experiências dos docentes e discentes. No primeiro Fórum de discussão do Grupo de
Pesquisa EDUDANÇA 4 , em outubro de 2015, concluiu-se que as danças nas aulas de
Educação Física têm se constituído muitas vezes como a única possibilidade de acesso dos
discentes a esse conhecimento na escola:
Outra questão amplamente discutida neste primeiro fórum foi que
historicamente no Brasil, a dança é um conteúdo curricular da Educação
Física e vem representando muitas vezes na prática, o único contato do aluno
com tal conteúdo ao longo de sua vida escolar. (CHAVES E CÔRTES,
2019, P.17)

Ao estudar o percurso de aprendizagens específicas acerca das danças brasileiras nas
aulas de Educação Física, deve-se perceber que, como todo processo de linguagem, as danças
exibem um texto a ser reconhecido, e as pesquisas das manifestações tradicionais brasileiras5
Fórum de discussões sobre os impactos na nova BNCC para os currículos de Educação Física,
organizado pelo grupo de Pesquisa Educação Física e Dança (EDUDANÇA), realizado em 2015.
5
No caso do estudo de uma manifestação tradicional brasileira, na pesquisa de campo serão definidas
as possíveis manifestações culturais que necessariamente deverão ser escolhidas a partir de critérios
4

se apresentam como outro texto. Nos estudos da Traductologia6, Eco (2007) chama a atenção
para a diversidade de casos, dentro de um processo de tradução que se apresentam como
resultados de uma adaptação. Nos processos de criação de danças brasileiras no âmbito
escolar, a utilização de estudos das matrizes de movimentos, das dramaturgias e das
possibilidades de traduzir danças tradicionais do Brasil, como Frevo, Carimbó, Fandangos,
Congados 7 , etc, apresentadas como texto fonte, pode gerar uma ação coreográfica
pedagogicamente estruturada nas escolas e exibidas como texto de destino. O produto cultural
gerado será sempre uma adaptação possível negociada entre todos os atores, dentre inúmeras
possibilidades de tradução, pois de acordo com o autor:
Assinalo ainda uma vez que não se pode elaborar uma tipologia das
traduções, mas no máximo uma tipologia (sempre aberta) de diversos modos
de traduzir, negociando a cada vez a que nos propomos – e a cada vez
descobrindo que os modos de traduzir são mais numerosos do que
supúnhamos. (ECO, 2007, p. 370).

Neste sentido, a partir dos temas escolhidos como fontes de pesquisa adaptados para a
cena escolar de forma crítica e reflexiva, o trabalho com o tema das danças brasileiras se torna
um elemento ativo na produção de significados que muitas vezes extrapolam a intenção única
de execução da dança em si. A produção irá dialogar com um currículo que privilegia as
ações culturais no âmbito da Educação Física escolar potencializando as várias representações
acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam, na relação de respeito e
tolerância com a cultura do outro. A dança passa a ser percebida com um processo de relação
do eu com o mundo do conhecimento, do corpo, do espaço, do tempo, e propicia que o sujeito
se abra para a sociedade em inúmeras percepções culturais, fazendo com que se sintam
competentes em reafirmar suas próprias identidades.

estabelecidos a priori: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Carta da
Comissão Nacional de Folclore, (1995).
6
A palavra Traductologia designa literalmente a Ciência da Tradução. De acordo com ECO (2007), o
objeto da Traductologia é a tradução em todas as suas manifestações.
7
Para definições e reconhecimento histórico de cada uma das danças citadas sugere-se a leitura do
livro: Dança, Brasil! festas e danças nacionais (2000), do autor desta pesquisa, onde são descritas
mais de 200 danças brasileiras tradicionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de criação de competências individuais produzidas pela ação pedagógica
da Educação Física descrita pela BNCC, a produção de objetos de conhecimento a partir de
trabalhos com as danças do Brasil estão previstas em todos os níveis escolares, especialmente
no ensino fundamental. O texto do documento apresenta várias dimensões do conhecimento
que podem ser relacionadas com o ensino de danças brasileiras. O conhecimento precisa ser
incorporado através das sensações, percepções e afetos de forma cuidadosa e lúdica, para que
seja interpretado de maneira positiva, e não crie um sentimento de rejeição. Por meio da
experimentação abre-se a possibilidade de contato com vários ritmos encontrados nas danças
brasileiras, possibilitando ao estudante uma realização autônoma, a partir do uso e da
apropriação, de apreciar e desfrutar quando essa prática for realizada por ele ou por outros.
Na construção de valores, os conhecimentos advindos de discussões e vivências sobre
a cultura dos povos possibilitam a construção de uma sociedade democrática, que busca o
respeito às diferenças e o combate a qualquer tipo de preconceito, e devem ser ensinados de
forma intencional e orientados pedagogicamente. O saber sobre as danças brasileiras perpassa
evidentemente pelo conhecimento de cada região, das expressividades existentes nas culturas
dos povos que criam os ritmos, suas histórias, as matrizes de movimentos, suas
especificidades dramatúrgicas, figurinos, adereços e músicas, buscando suas possíveis
transformações e traduções de acordo com as suas temporalidades e regionalidades.
A multiplicidade de linguagens, sentidos e significados faz com que os estudos das
mais diferentes danças do Brasil dialoguem com o campo da Educação Física em um processo
de devir, como prática corporal e reconhecimento cultural. Os trabalhos gerados através da
temática das danças brasileiras, em seus mais diversos contextos, apresentam potência para o
desenvolvimento e a transformação do ser, pois conferem ao sujeito autonomia,
reconhecimento de si, de sua comunidade e do seu lugar no mundo, como expressão de sua
própria cultura.

BRAZILIAN DANCES AND PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In recent years, the theme of Brazilian dances has become a field of study in the curricular
contents of the new National Common Curriculum Base. In the curricular component of
Physical Education, the thematic unit Dances presents as objects of knowledge the community
and regional dances, dances of African and indigenous matrices, dances from Brazil and the
world. From the studies of Traductology, we present possibilities for teaching Brazilian
dances in Physical Education classes.
KEY WORDS: Brazilian Dances; Physical Education; BNCC

DANZAS BRASILEÑAS Y EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
En los últimos años, el tema de las danzas brasileñas se ha convertido en un campo de
estudio en los contenidos curriculares de la nueva Base Curricular Común Nacional. En el
componente curricular de Educación Física, la unidad temática Danzas presenta como
objetos de conocimiento las danzas comunitarias y regionales, danzas de matrices africanas e
indígenas, danzas de Brasil y del mundo. A partir de los estudios de Traductología,
presentamos posibilidades para la enseñanza de danzas brasileñas en clases de Educación
Física.
PALABRAS CLAVES: Danzas Brasileñas, Educación Física, BNCC
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Lutas; Escola; Educação Física escolar.
INTRODUÇÃO
Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), a Educação Física é um componente curricular
que oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças,
permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Dentre as diversas práticas corporais que
abrangem a sua especificidade, as Lutas representam um conteúdo rico para se trabalhar na
escola. Entretanto há certa resistência em desenvolvê-la no espaço escolar dentre alguns
fatores como falta de espaço, vestimenta e materiais, falta de preparo do professor, mas,
sobretudo, por estar associada às questões ligadas à violência (CARREIRO, 2005).
De acordo com Harnisch et. al. (2018), é importante inserir as lutas nas escolas, pois
além de melhorar o repertório motor das crianças, ainda desenvolvem temáticas que
possibilitem canalizar a violência. Diante disso, o projeto de ação intitulado “Lutas na escola”
foi desenvolvido em uma escola no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, com
alunos da Rede Municipal carioca.
JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Os alunos atendidos na rede pública, na maioria das vezes, residem em comunidades
carentes situadas em locais próximos à escola. Como os conflitos, situações de violência,
envolvimento com o tráfico e outros meios de coerção são práticas frequentes nessa
localidade, as crianças, em algum momento, presenciam o clima de confrontos e ameaças.
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Essas situações passam a fazer parte do cotidiano e os alunos reproduzem comportamentos
semelhantes no espaço escolar.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi promover a reflexão em torno da violência na escola
através do conteúdo Lutas. Além disso, os alunos deveriam contemplar alguns requisitos:
Compreender a diferença entre briga e luta; Conhecer a história das lutas; Conhecer os tipos
de lutas praticados na sociedade em geral e refletir sobre tais práticas; Discutir questões de
gênero, classes sociais e atitudes de não violência dentro e fora do ambiente das disputas;
Vivenciar os movimentos de determinadas práticas corporais envolvendo as lutas.
DESENVOLVIMENTO
Foram desenvolvidas 28 aulas com alunos do ensino fundamental I, com idades entre
8 e 12 anos em um período de três meses que se dividiram em aulas teóricas e práticas. As
atividades trabalhadas foram: Jogos de oposição; judô; esgrima; sumô e capoeira.
Além das práticas corporais em si, os alunos tiveram momentos de discussão em torno
de algumas questões sociais. No primeiro momento os estudantes assistiram ao filme “Karatê
Kid2” e debateram sobre as diferenças entre lutas e brigas. Nas aulas práticas eles tiveram

contato com os jogos de oposição que envolviam atividades de empurrar, puxar, pegar e
derrubar. Em relação às modalidades em si, o primeiro contato dos alunos foi com o judô, eles
conheceram a sua história e debateram sobre as diferenças dos costumes de determinadas
culturas. Na esgrima o tema central abarcou as discussões em torno das diferenças entre
classes, principalmente no que se refere às práticas esportivas. Ao abordar o sumô as crianças
debateram sobre as questões de gênero e o tema principal foi o papel do homem e da mulher
na sociedade. Ao abordar a capoeira, os alunos, a priori, ficaram reticentes devido à
aproximação dessa prática corporal com as religiões afrodescendentes. Apresentou-se o vídeo
“A história da capoeira” e as suas primeiras discussões estavam relacionadas com a formação
das favelas, racismo e política. A avaliação do projeto foi realizada através da autoavaliação,
os alunos foram convidados a escrever os pontos positivos e negativos das atividades. O

Filme estrelado por Jaden Smith, Jackie Chan e Taraji P. Henson, dirigido por Harald Zwart e
lançado em 2010.
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ponto alto dessa proposta foi a culminância através da apresentação de um grupo de capoeira 3
em que os alunos também participaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, podemos concluir que, as lutas são um potencial recurso pedagógico para se
trabalhar na escola, não só pelo seu aspecto histórico, mas pelo leque de possibilidades que o
tema desenvolve principalmente no que diz respeito ao enriquecimento da experiência motora
das crianças e também quanto aos aspectos sociais que podem ser problematizados em sua
aplicação no ambiente escolar.
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RESUMO
O jogo queimado é um fenômeno nas aulas de Educação Física. As possiblidades de
aprendizagem são amplas, mas essa prática pode ser um estopim para ações de violência,
exclusão e bullying. Este estudo buscou apresentar e discutir as percepções encontradas na
literatura acerca do queimado. A metodologia foi pautada na revisão narrativa. Concluímos
que o queimado pode ser prática promotora da violência e bullying nas aulas, mas que
enquanto prática humana é passível de ressignificação.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying; Queimado; Educação Física Escolar
INTRODUÇÃO
Dentre as diversas manifestações da cultura corporal tematizadas pela Educação Física
escolar (EFE), os jogos populares costumam despertar o interesse dos alunos. O queimado 3 é
um exemplo, ao ser incorporado de forma espontânea pelas crianças e passado de geração a
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura
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mata-mata, caçador, carimba ou baleado. (OLIVEIRA;LUIZ, 2016)
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geração (DARIDO; RANGEL, 2008). Como jogo ou brincadeira, o queimado faz parte do
currículo da EFE e merece ser objeto de análise.
Estudos indicam a potencialidade do queimado para o desenvolvimento, formação,
superação e prazer dos alunos nas aulas (GOMES, 2016; RETONDAR, 2011), mas por outro
lado, surpreendentemente nos deparamos com a análise acerca do caráter deseducativo e
facilitador da prática da opressão (BUTLER, BURNS E ROBSON, 2020). Diante desse cenário
de não consenso, este manuscrito tem o objetivo de apresentar e discutir as percepções
encontradas na literatura acerca do queimado nas aulas de EFE.
METODOLOGIA
Para o alcance do objetivo foi realizado uma revisão narrativa. As revisões narrativas
para Casarin et al (2020) não informam necessariamente as fontes de informação utilizadas, a
metodologia para busca das referências, nem os critérios utilizados na avaliação e seleção dos
trabalhos. Caracterizam-se pela análise da literatura publicada em livros, artigos que são na
visão do autor da pesquisa relevantes para elucidar pontos decisivos do estudo. Assim, é um
meio não sistematizado de revisar a literatura, contudo importante para proporcionar
atualizações a respeito de um determinado assunto oferecendo ao revisor suporte teórico em
curto período.
O QUEIMADO ENQUANTO POSSIBILIDADE DE APRENDIZAGEM
O queimado é patrimônio imaterial da humanidade, que mesmo sem um pertencimento
institucional ou organização e sistematização de suas regras, atravessou séculos e regiões, sendo
parte da cultura do jogo. Os estudantes confundiam a prática do jogo com a própria EFE, sendo
esse um dos momentos mais esperados das aulas (OLIVEIRA E LUIZ, 2016). De acordo com
Gomes et al. (2019) o queimado é uma prática corporal apreciada por um número expressivo
de estudantes, sendo praticado de forma espontânea e lúdica tanto nos ambientes escolares
quanto fora dele.
Como jogo popular e de fácil aprendizagem pertencente ao universo da criança, tal
potencialidade não parece ser à toa, já que para Retondar (2011) o jogo representa uma
atividade destituída de qualquer julgamento moral; que busca por superação, felicidade,
entusiasmo, reconhecimento e prazer. As diversas possibilidades de alteração de regras e

condições dos jogadores favorecem a aprendizagem e a formação humana, sobretudo ao tornarse uma ferramenta da prática pedagógica.
O estudo de Oliveira Junior (2011) apresentou experiências de práticas do queimado na
EFE, sinalizando que é capaz de favorecer o trabalho coletivo entre os alunos e a valorização
da cultura regional, bem como potencializar o sentido e a importância da ludicidade e da
solidariedade nas aulas e na vida. No mesmo caminho, Darido e Rangel (2008) apontam que o
jogo/brincadeira

proporciona

aprendizagens

sociais,

cognitivas,

motoras,

culturais,

pedagógicas, afetivas e de convivência. Contudo, seria sempre uma possibilidade apenas
promotora de ludicidade e aprendizagem significativa?
O QUEIMADO ENQUANTO POSSIBILIDADE DE VIOLÊNCIA
Para Oliveira e Luiz (2016), há um entendimento dos alunos no sentido de que os menos
habilidosos se restringem ao papel de serem queimados, receptores ou passadores de bola,
enquanto os mais habilidosos centralizam as ações e o protagonismo do jogo ao queimar os
demais. Assim, é possível identificar um grupo de alunos que provavelmente estão mais
expostos às “boladas” se configurando como alvos fáceis. Tal cenário parece comum aos
agentes das aulas de EFE cuja atividade é o queimado, reforçando os valores do esporte
competitivo e atenuando as possíveis características e intencionalidades pedagógicas e
formativas no planejamento curricular.
Butler4, Burns e Robson (2020), por meio da publicação intitulada “Queimado (a):
Inadvertidamente ensinando a opressão na Educação Física” (tradução livre), consideram o
queimado (Dodgeball) como deseducativo, já que há uma espécie de “currículo oculto do
queimado”5, que reforça a marginalização e o sentimento de impotência e desamparo daqueles
percebidos como mais fracos por meio da violência e da opressão daqueles considerados mais
fortes, contribuindo para uma prática de jogo de agressão e distante de uma formação ética.
Baseado na teoria de opressão estrutural de Young (1990, apud BUTLER; BURNS;
ROBSON, 2020, p. 4), que são as normas, hábitos e símbolos não questionados que partem de

Em junho de 2019, Joy Butler durante apresentação no Congresso de Ciências Humanas e Sociais de
Vancouver/Canadá defendeu a argumentação de que o queimado propicia a legalização do bullying nas
aulas de EFE.
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Tradução livre para a categoria “Hidden curriculum of dodgeball” (BUTLER; BURNS; ROBSON,
2020, p. 8)
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ideias implícitas de regras institucionais e as consequências coletivas por seguir essas regras,
os autores apresentam uma tabela para conceituar os relatos dos alunos sobre o queimado
representando o que chamam de currículo oculto, conforme exposto a seguir.
Tabela 1- Alvos Humanos
Preocupações com a justiça social resultantes de queimada
(Jogos de alvo humano)
Consequências

Mensagens secretas

Exploração e impotência
1 Os alunos que criam estratégias para a
sobrevivência podendo ser identificados como alvos

Quanto menor eu sou, maior a
probabilidade de ser uma vítima

2 Os professores de EFE valorizam o

O sistema está contra mim.

queimado e oferecem como recompensa.
Domínio e imperialismo cultural
3 Os alunos que gostam deste jogo tendem a
ser mais competitivos, mais atléticos e maiores

Se comportar de uma determinada
maneira para obter sucesso e aprovação.

4 A prática de tiro ao alvo humano é endossada

Não há problema no bullying

pelo programa de EFE e pela escola
Violência
5 O aprendizado de habilidades como esquiva,

É a sobrevivência do mais apto.

arremesso e a captura é deixada ao acaso.
Marginalização
6 Os alunos aprendem a bater em outra pessoa
com força, sem levar em consideração as consequências

É permitido ferir e desumanizar o
'outro'

(causando dor física e humilhação)
7 Queimado promove o bullying e a
intimidação dos menos atléticos, menos coordenados e
identificados

por

uma

minoria

(LGBTQ2,

Serei magoado (punido) se for
diferente

culturalmente diferente, com deficiência física)
8 É oferecido aos alunos o queimado no lugar
de um currículo de EFE estruturado
EFE é dispensável e sem importância

Fonte: Adaptado e traduzido a partir do texto de Butler, Burns e Robson (2020, p.6)

Diante da exposição da tabela e acerca da violência na escola e nas aulas de EFE, merece
destaque a contextualização contemporânea do bullying, que significa o ato consciente e

deliberado de maltratar outra pessoa, bullies ou bully é traduzido como "valentão", e por verbos
como "amedrontar” / “tiranizar”. (OLIVEIRA; VOTRE, 2006). Por vezes, o bullying como o
ato de violência se inicia como forma de brincadeira, mesmo que pertencente ao jogo e ao
currículo oculto do queimado (bem como outras atividades, jogos ou esportes), viola as normas
de convivência social entre os pares, devido ao desrespeito, a discriminação e ao preconceito.
Para Butler, Burns e Robson (2020), o queimado favorece um contexto em que
provocações, bullying e outras formas de violência podem emergir, tornando o aluno vulnerável
à opressão e marginalizado; encorajando os mais fortes a atingir os mais vulneráveis; e
defendem ser inconcebível normalizar esse tipo de agressão e violência no ambiente escolar.
“Brincando” e jogando, os mais fortes violam os mais fracos, como observou Oliveira e Luiz
(2016).
Destacamos as nuances ocultas e violentas do queimado, como a exclusão de alguns
alunos tornando-os com mais possibilidades de serem vítimas; a impossibilidade de eles
escolherem as atividades e terem “voz” nas aulas; a percepção de que o “sistema educacional”
(a prática curricular) está contra eles, que devem apenas obedecer; e que objetivo do jogo
queimado é aniquilar o adversário, fomentando a representação de que a EFE é dispensável e
irrelevante (BUTLER, BURNS e ROBSON, 2020). Esse cenário por vezes é percebido pelo
professor, que tenta atenuá-lo a partir de regras como redução de força, equipamentos e bolas
mais leves, conforme indicado pelos autores canadenses e também por Assis de Oliveira (2005).
Por isso é importante entender o papel da escola, da EFE e do planejamento curricular.
Para Assis de Oliveira (2005, p.19) a escola é um espaço de contradições e conflitos, e articula
uma perspectiva teórica de interpretação do esporte (e também do jogo) como fenômeno
cultural que merece um trato pedagógico que exponha sua explicação, superação e negação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O queimado enquanto caminho para aprendizagens sociais positivas demonstra uma
oportunidade para o currículo da EFE discutir as diferenças em fenômenos sociais, tal como a
violência e o bullying. Talvez, considerar o currículo oculto do queimado como inconcebível
numa escola (como sugerem os autores canadenses) entendendo que ele não deveria fazer parte
do projeto educacional, para nós representa uma postura que percebe o fenômeno tematizado

pela EFE (jogo, esporte etc.) como imutável, produzindo uma reificação de algo que foi
produzido pelo próprio homem.

PERCEPTIONS ABOUT DODGEBALL IN PHYSICAL EDUCATION
CLASSES
ABSTRACT
The game dodgeball is a phenomenon in Physical Education classes. The learning possibilities
are increase, but this practice can be a trigger for actions of violence, exclusion and bullying.
This study searched to present and discuss the perceptions found in the literature about
dodgeball. The methodology was based on the narrative review. We conclude that the dodgeball
can be a practice that promotes violence and bullying in classes, but that as a human practice
it is liable to be re-signified.
KEYWORDS: Bullying; Dodgeball; School Physical Education

PERCEPCIONES SOBRE BALON PRISIONERO EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El juego balon prisioneiro es un fenómeno en las clases de Educación Física. Las posibilidades
de aprendizaje son amplias, pero puede ser un detonante para acciones de violencia, exclusión
y bullying. Este estudio buscó presentar y discutir las percepciones encontradas en la literatura
sobre balon prisioneiro. La metodología se basó en la revisión narrativa. Concluimos que el
juego puede ser una práctica que promueve la violencia y bullying, como práctica humana es
susceptible de resignificarse.
PALABRAS CLAVE: Bullying; Balon Prisioneiro; Educación Física Escolar
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Danças Urbana; Currículo Cultural;Pibid
INTRODUÇÃO
Este relato de experiência, ocorrido no âmbito do Pibid (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência), descreve as atividades remotas acerca da tematização das
danças urbanas. O trabalho ancorou-se em alguns dos encaminhamentos didáticometodológicos do Currículo Cultural (CC) de Educação Física (NEIRA; NUNES, 2009), com
turmas do 4º do ensino fundamental I, em uma escola municipal de educação integral.
Realizaram-se ações de mapeamento dos saberes dos alunos, vivências diversas,
elaboradas e solicitadas pela docente e bolsistas, mediante a cartografia traçada entre vários
territórios: os saberes dos alunos, os códigos e linguagens das danças urbanas
contemporâneas, as conjunturas das aulas - delimitadas pela atividade remota e pelas
condições de acesso e de execução por parte dos discentes. Compôs a produção do mapa, os
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efeitos produzidos pelas várias problematizações suscitadas pelas atividades de vivência,
leitura da gestualidade, ampliação e registros.
CAMINHOS TRAÇADOS
O tema da escola pautou a vida saudável frente às adversidades do período. Com base
nas epistemologias do CC, dentre elas as filosofias da diferença, buscou-se na noção de
grande saúde, de Friedrich Nietzsche (2012), outras formas de pensar a saúde na prática
pedagógica. Trata-se de cinco ideias para o homem superar a si mesmo. Para o filósofo
alemão, acima de tudo, deve-se fugir de todas as interpretações negativas que nos cercam.
Propõe que cada um deve ser senhor de sua grande saúde e para isso deve-se explorar o maior
número de vivências para estar sempre atento ao próprio estado em que se encontra, para
conhecer a si próprio, cuidar de si e exercitar-se nessa arte. Nada mais apropriado para
enfrentar a dureza da vida, ainda mais em tempos pandêmicos.
Nas linhas traçadas pelo mapeamento inicial, observamos o acesso de alguns alunos
ao aplicativo Tik Tok, do qual extraíam danças diversas para prática. Em que pese muitas
crianças não praticarem nenhuma dança, outras dançam o samba, algumas as do movimento
Hip Hop e o balé.
A fim de evitar o daltonismo cultural (NEIRA;NUNES, 2009), os alunos fizeram
atividades diversas, conforme as possibilidades e saberes de cada um. As tarefas foram
encaminhadas por meio de encontros virtuais no google meet e comunicados escritos por
plataforma google sala de aula. Os alunos as realizavam de forma assíncrona e as devolviam
por meio de textos, desenhos, fotografias e vídeos, sendo que em alguns desses continham a
apresentação da própria criança dançando. A professora as comentava e partilhava com as
demais.
Teve aluno que pesquisou os movimentos de várias danças urbanas e apresentou para
a turma como: popping, breaking, vogue, tutting, locking, house dance, waacking. Outro
relatou que a Tutting Finger Dance, que se caracteriza por gestos feitos com as mãos, teve
inspiração na arte do Egito Antigo e foi desenvolvida nos Estados Unidos e compõe a
diversidade das danças urbanas. Aprenderam também que o termo "danças urbanas"
substituiu o termo "dança de rua", visto que esse, além de produzir preconceitos, não
congregava as danças que são feitas em outros espaços da cidade como academias, salões.

Informaram que um dançarino, chamado Storm, propôs a mudança, a fim de veicular a prática
em escolas, competições e festivais.
Essas atividades contribuíram para que as crianças enunciassem seus aprendizados,
como: "existem danças diferentes; são expressões de modos de vida; qualquer movimento
pode compor a gestualidade; é possível inventar movimentos com todo o corpo; dançar faz
bem e produz boas sensações". Incentivados a praticarem em casa e questionados em outros
momentos acerca das suas percepções, relatassem sentimentos diversos tais como felicidade,
diversão, entusiasmo, vergonha, mas teve quem achou chato e quem não quis dançar nada.
Alguns relataram que ao dançar é possível se divertir, sentir-se leve, livre, confusa, com o
coração "batendo forte".
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos eventos indica que mesmo diante das condições desfavoráveis para a
vivência das práticas corporais, impostas pelas políticas médico-sanitárias de isolamento
social, observou-se que os estudantes ao partilharam, ampliaram e produzirem saberes acerca
do tema, puderam acessar diversas formas de fazer e dizer acerca das danças e seus
praticantes, atribuindo-lhes sentidos diversos como práticas de lazer, para a promoção de
bem-estar, competição, apreciação, profissão. Perceberam que dançar ou assistir alguém
dançando traz boas sensações ao viver o instante, esquecer os males da vida e vivê-la, mesmo
que por alguns minutos, intensamente, favorecendo a grande saúde.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Atletismo; Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência é resultante de uma prática pedagógica do conteúdo
Esportes de Marca, com ênfase no Atletismo, que ocorreu pela aplicação de 5 aulas de
Educação Física (EF) na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, em Natal/RN. Este trabalho é
fruto da participação dos bolsistas do Programa Residência Pedagógica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nas aulas de EF das turmas do 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental.
Abordar os Esportes de Marca e o Atletismo nas aulas de EF escolar, mesmo que
remotas, é de suma importância, uma vez que esses esportes são conteúdos sugeridos pela
1

Estudo fomentado pelo Programa Residência Pedagógica, o qual é concebido pelo Ministério da
Educação e atende às atribuições legais da CAPES (Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), seguindo as normas do Edital nº 01/2020 CAPES e à legislação em vigor aplicável à
matéria.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos anos citados, sendo de grande relevância
social o uso de modalidades esportivas para a aprendizagem dos alunos, além de possibilitar a
eles o direito de acesso à cultura de movimento. Tratando do Atletismo especificamente,
González, Darido e Oliveira (2014) afirmam a modalidade como meio para que os alunos
entendam os outros esportes de marca, além do potencial de enriquecimento da gestualidade
do aluno pela diversidade de movimentos que o Atletismo possui.
Durante o período de pandemia, adotou-se o ensino remoto nas escolas públicas da
cidade. Portanto, este estudo tem por objetivo relatar as aulas remotas sobre Atletismo,
ministradas pelos bolsistas residentes de EF na escola em questão. O presente trabalho
caracteriza-se como qualitativo-descritivo, a partir dos estudos, discussões e vivências durante
as aulas de EF. As aulas ocorreram via Google Meet, contando com a participação de 8 e 15
alunos do 6º e 7º anos, respectivamente, no período de 3 a 25 de maio de 2021.
AÇÕES PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE ATLETISMO
Na aula sobre os Esportes de Marca, trabalhamos o conteúdo na sua dimensão
conceitual, englobando diversas modalidades, indagando os alunos no intuito de considerar
seus conhecimentos prévios. Na aula sobre Atletismo, discutiu-se os aspectos históricos e
técnicos da modalidade. Além disso, houve uma vivência prática, combinando corrida
estacionária com um quiz sobre as provas de corrida. Na aula de construção dos implementos
(dardo, disco, peso e martelo), utilizou-se materiais recicláveis e os alunos produziram
seguindo as orientações dos bolsistas. Na aula seguinte, os alunos vivenciaram livremente os
movimentos utilizando os implementos e tentando realizar os gestos técnicos de cada prova.
Já na aula de Marcha Atlética, houve uma apresentação em vídeo e a demonstração dos
movimentos básicos. A partir disso foi proposta uma atividade prática de “caça objetos”,
cujos discentes procuraram determinados objetos em suas casas, realizando os movimentos da
Marcha Atlética. Por fim, foi realizado um questionário virtual, via Google Forms, referente
aos temas trabalhados durante as 5 aulas. O questionário conteve 14 questões fechadas acerca
do conteúdo e uma autoavaliação com 7 questões fechadas e 3 abertas.
A avaliação citada acima teve a participação da maioria dos alunos e por meio da
autoavaliação foi possível obter os feedbacks dos discentes sobre a contribuição deles nas
aulas, os pontos positivos e negativos, assim como as sugestões para melhoria. No tocante aos

pontos positivos, muitos estudantes citaram a interação professor-aluno e as estratégias
utilizadas. Quanto aos pontos negativos, não houve nenhum comentário. As aulas com maior
participação foram: o jogo de palavras para trabalhar os conceitos dos Esportes de Marca
(aula 1); a corrida estacionária combinada com o quiz sobre as provas de corrida (aula 2); o
caça objetos com movimentos da Marcha Atlética (aula 5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, compreende-se que as experiências tidas foram positivas para os
alunos. Mesmo com as limitações do ensino remoto, como: dificuldades no manuseio de
equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), acesso à internet e espaço
adequado para as vivências, eles conseguiram ter acesso ao conteúdo apresentado e discuti-lo
nas aulas. Notamos que a organização do conteúdo de maneira coerente resultou na
aprendizagem e envolvimento dos alunos interessados, os quais foram postos como
protagonistas do processo de ensino-aprendizagem em 4 aulas desenvolvidas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Ensino remoto; Experiências.

INTRODUÇÃO
O necessário distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), causado pela COVID-19, restringiu as atividades educacionais ao ambiente
doméstico e, dessa maneira, transformou e adaptou as práxis pedagógica em educação física
restringindo-as ao espaço-tempo da “tela”. Desde então, as atividades pedagógicas vêm sendo
realizadas em plataformas digitais, através de encontros online, ampliando barreiras
socioculturais e econômicas, sobretudo, pelas dificuldades e limitações, por parte dos alunos e
alunas, de acesso à internet, à aparelhos, como smartphones e computadores, e a carência de
habilidades para seu uso otimizado, crítico e criativo.
Frente a este cenário, objetivamos apresentar as experiências de aulas de educação
física no ensino remoto, apontando estratégias de minimização dessas carências sociais,
culturais e econômicas na/da educação pública na tentativa de garantir minimamente o acesso
a aprendizagem.
Assim, esta pesquisa trata-se de um relato de experiências vivenciadas ao longo do
ano de 2020, em instituições públicas de ensino básico nos estados de Sergipe e Bahia.
Portanto, a relevância dessa pesquisa está em oportunizar reflexões acerca das
transformações, limitações e superações nas aulas de educação física no ensino remoto,
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salutares ao exercício de valores questionadores e reivindicadores da cidadania em tempos de
pandemia e de impulsionamento à luta contra o desmonte da educação pública.
AS EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO
Em meio aos inúmeros desafios e obstáculos, que se fortaleceram com a pandemia da
COVID-19, alunos/as e professores/as, em particular aos que estão vinculados a educação
pública, tiveram que se reinventar a fim de tornar possível, de algum modo, o processo de
ensino e aprendizagem.
Dois questionamentos nos foram caros ao reestruturarmos nossos planejamentos:
como garantir que os(as) alunos(as) não sejam prejudicados em seu processo de escolarização
e como evitar o acirramento das desigualdades de acesso? Pensando nisso, fundamentamos
nossos planejamentos num método dialético de construção de conhecimentos (SAVIANI,
2003) que propiciasse aos(as) educandos(as) uma aprendizagem significativa, por meio da
socialização de saberes, ainda que em tempos e espaços diferentes, podendo compreender os
conteúdos de educação física numa totalidade dinâmica, partindo da realidade social ampla e
variada (GASPARIN, 2009).
Nossa rotina de trabalho passou a ser organizada com o uso de materiais digitais via
redes sociais (e-mail e whatsapp), plataforma de streaming (YouTube), salas virtuais (Google
Classroom) e aulas online (Skype, Zoom, Google Meet), além do envio das orientações aos
responsáveis dos(as) alunos(as) para estímulo e acompanhamento das atividades realizadas
em casa.
As vivências foram planejadas considerando o espaço e materiais que os/as alunos/as
têm disponível em casa. Apesar do importante detalhamento e esforço para que as vivencias
acontecessem, a participação da turma gerou em torno de 50% ou até 60% em caráter
síncrono, o que nos impulsionou a continuar acreditando e enfrentando todas os desafios
impostos pelo momento pandêmico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As professoras de educação física e suas respectivas aulas se singularizaram, se
reiventaram e se ressignificaram diante do ensino remoto, o qual vem deixando marcas
positivas e profícuas. A desterritorialização das nossas aulas favorece a implantação de novos

espaços de ensino-aprendizagem coletiva e colaborativa, desvinculando-se da perspectiva
homogeneizadora e nos oportunizando uma maneira diferente de acesso e produção de
conhecimentos.
Ademais, esperamos que nossas experiências com as aulas de educação física no
ensino remoto, em tempos de COVID-19, desdobrem-se para além desta produção, esperando
encontrar novos e diferentes ecos, com suas singularidades, para que possamos, juntos lutar
contra a política de desmonte da educação pública brasileira, reivindicando, por exemplo, por
políticas públicas de acesso à internet para todos e por outras educações.
REFERÊNCIAS
GASPARIM, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 5. ed. rev. (Coleção
educação contemporânea). Campinas, SP: Autores Associados, 2009.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações. 2. ed. São Paulo: Cortez.
Autores Associados, 2003.

‘CAFÉ PETIANO’ COM PESQUISADORES/AS E EXPERIÊNCIA
FORMATIVA1
Juliana Dias Breves,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Geovanni Marcos de Oliveira,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Lorraine Duarte da Silva Faustino,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Lucas Matozo Milan,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Larissa Michelle Lara,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
O projeto “Café petiano com pesquisadores/as” objetiva fomentar o refinamento da
experiência formativa de discentes nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Em
2020, esse projeto contou com a participação de cinco pesquisadoras que desenvolveram
temas com escrita acadêmica, objetificação do corpo da mulher na dança, suplementação
esportiva, relacionamento social no esporte e racismo, o que contribuiu diretamente com a
formação dos discentes envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: educação; projeto; pesquisadoras; educação física.
INTRODUÇÃO
O projeto de extensão “Café petiano com pesquisadores/as” foi desenvolvido pelo
PET Educação Física da Universidade Estadual de Maringá no ano de 2020. Esse projeto
objetiva propiciar acesso a temas de relevância acadêmica e fomentar o refinamento da
experiência formativa nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Além disso, é um
projeto que vem suprir lacunas em relação ao processo de formação acadêmica e à área de
atuação profissional, bem como ampliar a interlocução entre a docência e a pesquisa.
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Cada vez mais se intenciona diminuir a distância entre ser pesquisador e ser professor,
sendo os dois termos percebidos como interdependentes. De acordo com André (2006), a
pesquisa pode proporcionar ao professor a reflexão sobre sua prática de forma sistemática e
com rigor científico, de modo que tenha condições de se emancipar e auxiliar na emancipação
de seus alunos. Silva, Silva e Queiroz (2016) destacam que não é relevante a tentativa de
modificar a formação dos docentes com pensamentos e atos baseados no passado, haja vista
que o mundo transformou-se, assim como as pessoas. Uma das formas de acompanhar essas
mudanças dá-se por meio da pesquisa, necessária à formação de professores/profissionais
capacitados não somente para compartilhar conhecimentos e teorias, mas também para
proporcionar a formação de sujeitos críticos, reflexivos e transformadores.
Demo (2006) afirma que o aluno deve sair da zona de conforto, da posição de mero
ouvinte, copiador, e ser livre em relação as suas ideias. Para isso, é fundamental a presença de
um professor que ensine ao aluno que se leva para a vida o que é criado por si mesmo, e não o
que se decora, haja vista que o verdadeiro conhecimento parte de uma construção pessoal.
Assim, a troca de experiência entre pesquisadores e discentes faz parte de momentos
importantes do processo formativo, sendo valiosos os espaços que otimizam essa experiência
formativa a partir de canais de interação, comunicação e cooperação.
Partindo dessa compreensão, o PET Educação Física da Universidade Estadual de
Maringá propôs o desenvolvimento do projeto em questão com o objetivo de fomentar o
refinamento da experiência formativa de discentes nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da
extensão. Os diversos temas selecionados, envolvendo pesquisadores da educação física e de
outras áreas do conhecimento, potencializaram ricos debates em termos de formação
humanística, importância da pesquisa na superação do senso-comum e preocupação com
questões sociais na área de atuação.
METODOLOGIA DO PROJETO: ORIGEM E ADAPTAÇÃO
O projeto Café petiano com pesquisadores/as foi criado pelo grupo PET Educação
Física/UEM ao final de 2019, com o intuito de articular a experiência de petianos/as com
pesquisadores/as. Todavia, devido à pandemia do SARS Cov-19, a iniciativa do projeto no
grupo, que se daria presencialmente, foi adaptado como atividade em formato digital e aberto
à comunidade universitária e externa na forma de projeto de extensão, propiciando o acesso a

temas de relevância acadêmica. Com relação ao projeto, foram organizados cinco encontros
com duração média de duas horas cada, totalizando 10 horas. Os encontros foram estruturados
em exposição pelo/a pesquisador/a e interação, momento em que os/as participantes fazem
questões e interagem com o/a pesquisador/a acerca do tema abordado. Os critérios de seleção
dos/as pesquisadores/as ocorreram a partir das indicações do grupo, a fim de atender tanto a
comunidade interna, quanto a externa. Os temas abordados se relacionam com a área de
estudo do/a pesquisador/a convidado/a, tendo sido acordados previamente. Após a escolha
dos temas, os/as petianos/as se organizaram em comissões de trabalho (mediação, coleta de
dados pessoais para certificação, organização do debate e registro em vídeo) a fim de se
prepararem para a interlocução e orientação da dinâmica dos encontros. Nesse sentido,
realizou-se uma exploração antecipada acerca do tema com leituras e resumos e, caso
necessário, os textos poderiam ser direcionados para leitura prévia, de acordo com a sugestão
do/a pesquisador/a convidado/a.
O meio de divulgação utilizado para convidar os estudantes da UEM para o curso de
extensão aconteceu via e-mail, em parceria com o Departamento de Educação Física (DEF) e
por redes sociais oficiais do PET. A participação da comunidade externa ocorreu por redes
sociais oficiais do PET e das próprias pesquisadoras convidadas, bem como por e-mails
enviados a ex-alunos do DEF. Os encontros foram realizados em sala virtual, via Google
Meet, em dia e horário marcados. A avaliação foi realizada por meio da frequência e interação
durante a atividade. Para a validação da presença, os participantes disponibilizaram o nome
completo, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número do registro acadêmico
(para a comunidade interna/UEM).
Tendo em vista os cuidados metodológicos tomados pelo grupo em relação à
organização das salas, aos convites enviados às pesquisadoras participantes, assim como as
informações de divulgação ao público externo, o grupo PET Educação Física organizou cinco
encontros para o projeto durante o segundo semestre de 2020: a) Aprendendo por meio de
textos e contextos – Profa. Ms. Claudia Pegini problematizou a escrita acadêmica, a formação
e como ela forma e constrói o sujeito em seus textos e contextos; b) Objetificação do corpo
das mulheres na dança – Profa. Dra. Eliane Tortola promoveu o debate acerca dos
estereótipos construídos socialmente a respeito de experiências em dança e da objetificação da
mulher no contexto da sociedade patriarcal; c) Suplementação esportiva: para que serve?

Quando usar? Quanto tomar? – Profa. Dra. Michele Trindade desmistificou fatos acerca da
suplementação esportiva a partir do modismo reinante e dos anseios da indústria cultural; d)
Relacionamentos sociais no contexto esportivo: a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu
cresci assim, eu vou ser sempre assim – Profa. Dra. Nayara Caruzzo discutiu como o
relacionamento social torna-se importante no contexto esportivo; e) Altruísmo e empatia: por
que essas palavras podem ensinar a sermos antirracistas? – Profa. Ms. Geisa Pelissari
problematizou o racismo estrutural e a urgência em compreender essa realidade social na
atualidade.
RESULTADOS E AVALIAÇÃO DO PROJETO
O projeto contou com a organização e também com a avaliação de seu
desenvolvimento pelo Grupo PET Educação Física/UEM. Em primeira análise, o
desenvolvimento do projeto no formato remoto foi avaliado como satisfatório pelos
integrantes do grupo, tendo em vista as dificuldades iniciais relacionadas a dúvidas quanto ao
modelo adotado, à interação com os/as participantes, à coleta de dados pessoais para
certificação, ao registro em vídeo, entre outros. Contudo, uma avaliação detida feita pelo
grupo PET julga como necessário, para os próximos eventos, adicionar um instrumento de
avaliação para o público interno e externo, que transcenda os apontamentos realizados já na
sala de debate de forma oral ou pelo chat. Esse instrumento seria indispensável para o grupo
analisar como as comunidades interna e externa avaliam o projeto, a qualidade dos encontros
e os debates.
Em relação à interação pós-exposição, apesar da não disponibilização de um
questionário aos acadêmicos para a avaliação da sistemática do Café, houve o entendimento
de que o projeto foi muito bem recepcionado pela comunidade acadêmica no segundo
semestre de 2020, sendo perceptível notar o aumento de estudantes nas primeiras palestras
organizadas pelo grupo PET. Todavia, foi notável a maior interação dos estudantes com
palestrantes formadas em Educação Física do que com as formadas em Letras. Ao longo dos
cinco encontros foram registrados 67 participações, com destaques para o segundo e o terceiro
encontros, com alcances de 32 e 18 estudantes, respectivamente.
Outro aspecto a ser ressaltado está diretamente relacionado à qualidade das
exposições e do debate alçado pelas questões levantadas por todos/as envolvidos/as. A

tematização de textos e contextos (formação que toca a vida e ensina), empoderamento
feminino e críticas à objetificação da mulher (na sociedade e na dança), quadros afetivos que
fazem a diferença no esporte, mitos e verdades de suplementação esportiva e necessidade de
perceber e lutar contra toda forma de racismo estrutural que institui práticas institucionais,
históricas, culturais e interpessoais discriminatórias, propiciaram intensas reflexões e análises
que, potencialmente, impactam a formação, percebidas pela análise do grupo, pelas
mensagens no chat e pelas falas das pesquisadoras participantes.
O projeto priorizou formas humanísticas e solidárias de acesso ao conhecimento, na
esteira do que sugerem Santos (2004) e Oliveira (2010) ao mencionarem a busca por uma
cidadania justa a partir da construção de diálogos entre conhecimentos plurais e múltiplas
racionalidades, com o intuito de compor um projeto educativo emancipatório que
problematize o conhecimento-regulação (típico da ciência cartesiana), transformando-se a
solidariedade na forma hegemônica de saber.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O “Café petiano com pesquisadores/as” objetiva fomentar o refinamento da
experiência formativa de discentes nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Não se
limita à área da educação física, ampliando o debate com áreas distintas a partir dos interesses
formativos levantados pelo Grupo PET Educação Física, viabilizando a troca de experiências
e aprendizados entre os participantes, o que enriquece o processo de formação dos
acadêmicos, assim como de todos/as envolvidos/as.
O Café, ao abranger pesquisadores/as de várias áreas do conhecimento, proporciona a
aquisição de novos saberes e sua aplicação no campo profissional, resultando, assim, em
impacto positivo do projeto para as comunidades interna e externa à UEM. Seu formato
remoto facilita a participação de pessoas e pesquisadores/as de diferentes lugares do país mas,
ao mesmo tempo, gera algumas dificuldades, haja vista que o público acadêmico submete-se a
inúmeras aulas e trabalhos online, sobrecarregando os acadêmicos.
Há de se ressaltar que o projeto contou com oscilações nas participações externas, haja
vista que alguns Cafés otimizaram a participação da comunidade externa. Isso depende tanto
da demanda de atividades presentes, até mesmo de outros projetos, quanto da localidade em
que vive o/a pesquisador/a e sua capacidade de mobilizar pessoas. Considerando esses

aspectos, o Grupo PET Educação Física entende que o projeto pode ser qualificado em termos
de participação por meio das mídias sociais, bem como por meio de novas avaliações, para
além dos feedbacks positivos feitos pelo próprio grupo em avaliação pós-evento e avaliações
em decorrência das mensagens no chat e interlocução com as pesquisadoras. Com isso,
conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo de refinar a experiência formativa de discentes,
contribuindo de modo direto com sua preparação para atuar qualitativamente na área da
educação física, com ampla visão de sociedade e da profissão.

‘CAFÉ PETIANO’ WITH RESEARCHERS AND FORMATIVE
EXPERIENCE
ABSTRACT
The project “Café Petiano with researchers” aims to promote the refinement of the formative
experience of students in the fields of teaching, research and extension. In 2020, this project
counted with the participation of five researchers who developed themes with academic
writing, objectification of the woman's body in dance, sports supplementation, social
relationship in sport and racism, which directly contributed to the education of the students.
KEYWORDS: formative experience; project; researchers; physical education.

‘CAFÉ PETIANO’ CON INVESTIGADORES Y EXPERIENCIA
FORMATIVA
RESUMEN
El proyecto “Café Petiano con investigadores” tiene como objetivo promover la cualificación
de la experiencia formativa de los estudiantes en los campos de la docencia, la investigación
y la extensión. En 2020, este proyecto contó con la participación de cinco investigadoras que
desarrollaron temas con redacción académica, objetivación del cuerpo de la mujer en la
danza, suplementación deportiva, psicología deportiva, relación social en el deporte y
racismo, que contribuyeron directamente a la formación de los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: experiencia formativa; proyecto; investigadores; educación física.
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CINEMA NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Residência pedagógica; cinema; relato de experiência.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente trabalho é relatar um Projeto em que o Cinema foi utilizado
como ferramenta educacional. Desenvolvido em uma Unidade Escolar da rede estadual do
Maranhão, vinculado ao Subprojeto do Programa Residência Pedagógica do Curso de
Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. A equipe de trabalho executora do
projeto era composta por uma preceptora e oito residentes. Justificamos este estudo baseado
no pensamento de Lopes e Nobrega (2019) que afirmam que o cinema pode ser compreendido
como um instrumento estratégico que possibilita romper com os padrões tradicionais de
educação e recriar novos percursos, sendo mediador no processo de ensino-aprendizagem.
ROTEIRO METODOLÓGICO
O projeto iniciou após o diagnóstico de situações delicadas na rotina escolar, as quais
motivaram a implementação de uma intervenção pedagógica. Utilizamos como recurso
didático a arte cinematográfica, por intermédio da exibição de filmes que apresentaram
temáticas como: preconceito, segregação racial, homofobia, conflitos familiares, trabalho em
equipe, liderança positiva, superação por meio da educação e a discussão entre gênero e
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES para sua realização.
1

esporte, a proposta também usou a promoção de debates em sala de aula. Houve a exibição de
quatro (4) produções: “Duelo de Titãs” (2000), “Para sempre vencedor” (2008), “O menino
que descobriu o vento” (2019), e “Menina de ouro” (2004). Estes foram transmitidos em
horários ociosos, após as avaliações, e dentro dos conteúdos da disciplina de Educação Física.
As sessões abrangeram as classes do ensino fundamental (8º e 9º anos) e ensino médio (3º
ano).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Acredita-se que o Projeto possa ter ressignificado a compreensão sobre as
problemáticas suscitadas. Foram realizados registros escritos pelos(as) alunos(as), a partir do
roteiro estabelecido, contudo essa estratégia foi utilizada após a primeira sessão do cinema,
uma vez que, no momento da discussão sobre o filme, houve a fuga da proposta inicial do
debate. A elaboração do roteiro seguiu o mesmo princípio proposto por Dantas Junior (2012),
de um documento que tenha o objetivo de nortear as questões a serem observadas para
fornecer direcionamento às rodas de conversa. O roteiro nos possibilitou ter a percepção
dos(as) alunos(as) em relação aos temas trabalhados. Os questionamentos que surgiram
proporcionaram a reflexão sobre a realidade dos(as) mesmos(as), que apontaram em suas
falas um novo modo de pensar mais crítico, o que pode propiciar a mudança de atitudes e
intervenções em seu convívio social. Devemos destacar que enquanto dificuldades na
execução do projeto tivemos a gestão escolar que, inicialmente, apresentou certa resistência,
sendo superada com o andamento e participação de todos(as).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto do cinema proporcionou uma experiência diferenciada, para além das aulas
dos conteúdos que são propostos pela BNCC2, e provocou uma aproximação da cultura da
sétima arte como uma proposta metodológica de expressiva apropriação e transformação das
aulas de Educação Física. Dessa forma, a linguagem cinematográfica pode ser vivenciada pela
comunidade escolar, potencializando descobertas e a reflexão sobre a ação, de forma a
contribuir para a formação de cidadãos criativos e críticos na realidade em que se encontram
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inseridos. Para além disso, sugerimos ainda a inclusão de toda a comunidade escolar como
forma de ampliar os debates e solucionar possiveis conflitos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Projeto Político Pedagógico 2; PIBID 3.
INTRODUÇÃO
O presente relato traz uma análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola
Municipal Dominguinhos Pereira do munícipio de Montes Claros/MG. Essa análise foi
realizada pelos acadêmicos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) da área de Educação Física na Universidade Estadual de Montes Claros
(UNIMONTES) que iniciou-se em outubro de 2020.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola não é um documento pronto e
acabado, ele deve estar em constante mudança, buscando atender às necessidades da escola.
Assim, “construir o projeto pedagógico de uma escola é mantê-la em constante estado de
reflexão e elaboração numa esclarecida recorrência às questões relevantes de interesse comum
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e, historicamente, requeridos” (GADOTTI, 2000, P.71). Dessa forma, o PPP é um documento
que deve ser elaborado por todas as escolas com o objetivo de orientar as práticas
educacionais durante todo o ano letivo. Ele é importante porque funciona como uma espécie
de mapa que serve para guiar a instituição a crescer e melhorar sua qualidade de ensinoaprendizagem.
Neste contexto, temos como objetivo analisar a atividade realizada de forma remota,
no PIBID de Educação Física/UNIMONTES, sobre o PPP da Escola Municipal
Dominguinhos Pereira. Vale explicar que essa atividade sobre o PPP da supracitada escola
foi realizada de forma remota por determinação das regras de distanciamento social
ocasionadas pela pandemia da Covid-19.
A seguir, delimitaremos os caminhos metodológicos que nos direcionaram para o
objetivo acima.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Neste relato, realizamos a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) que fez parte
de uma atividade do PIBID/UNIMONTES de Educação Física. A metodologia utilizada foi a
leitura, análise do PPP e pontuação dos aspectos importantes para o planejamento escolar de
forma geral, tendo como indicadores teóricos livros e artigos. Nessa atividade, o supervisor
do PIBID fez a apresentação da escola, na sequência dividiu os acadêmicos em dois grupos
com quatro pessoas cada um, por conseguinte passou a eles um questionário onde foi
levantado vários aspectos sociais, legais, estruturais, pedagógicos e a visão do grupo sobre o
PPP. Após o preenchimento do questionário e análise, foi realizada uma apresentação via
Google Meet em que o grupo apresentou os aspectos da escola a partir do PPP.
Ao entendermos todas as partes do PPP da escola, lócus deste estudo, a presente
atividade nos possibilitou conhecer a escola, mesmo que de forma remota, desde a parte
histórica até o seu desenvolvimento e projetos futuros.
A seguir, discutiremos os resultados encontrados a partir da análise deste PPP.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a análise compreendemos que o PPP deve estar de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), que são discutidas, concebidas e fixadas pelo

Conselho Nacional de Educação (CNE), neles estão definidos objetivos e metas a nível
nacional. Com intuito de melhoria em diversos aspectos, o PPP pode ajudar de forma
decisiva a escola a alcançar os seus objetivos e a sanar as suas deficiências. Por meio da
análise desta atividade, tivemos um maior entendimento através do contexto cultural e social
na qual a escola está inserida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão do PPP de uma escola não é simplesmente junções de projetos
didáticos de professores e plano de ensino, nem apenas um instrumento que faz menções às
diretrizes pedagógicas da instituição educativa em si, mas um processo que mostra a realidade
da escola, usando uma visão panorâmica. O PPP é um documento dinâmico da escola e,
sendo assim, deverá ser atualizado com objetivo de investigar e demarcar novas metas e
propostas educacionais adequadas à realidade da escola. Nessa perspectiva, “o projeto
político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades
diversas.”
Assim, realizar esta atividade no PIBID sobre o PPP da escola, essa ação nos coloca
diante da realidade de toda uma comunidade escolar a fim de que possamos com esta
experiência, mesmo que de forma remota, nos tornarmos parte desta realidade. Como
acadêmicos, entender e conhecer a escola através do PPP nos aproxima da instituição e nos
preparam para uma compreensão ampliada da sua importância na nossa formação e ação
acadêmicas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ensino remoto; formação de professores; trabalho docente.
INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende fazer um relato de experiência sobre as contradições
apresentadas no ensino remoto no curso de graduação em Educação Física, na UNEB/DCH
IV, no município de Jacobina e no ensino remoto e híbrido de uma escola da educação básica
da rede estadual do estado de Pernambuco, ambos no sertão nordestino. Assim, abarca a
formação inicial e a atuação dos professores de Educação Física.
Primeiramente, ressaltamos que a pandemia da COVID-19 somente escancarou a
profunda crise pela qual passa o sistema do capital, como bem assinala Mészáros (2008). Em
segundo, como a educação tem sido conduzida durante o período pandêmico.
A princípio levantamos alguns problemas relacionados à formação inicial de
professores, tais como a fragmentação da formação, uma vez que os cursos de Licenciatura
em Educação Física da UNEB passaram por uma reformulação e a denominação adotada é a
Graduação em Educação Física, com uma entrada e dupla saída.
Outro grande problema, diz respeito ao acesso/permanência de acadêmicos nos cursos,
uma vez que a UNEB é pioneira na política de inclusão, mas que não tem dados às devidas
condições para que a inclusão aconteça de fato. Pessoas com deficiência, comunidade
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LGBTQIA+, estudantes pobres, negros, mulheres, dentre outras situações, encontram-se sem
a devida assistência por parte da universidade pública.
Ressaltamos que a discussão sobre tecnologia nunca se fez tão necessário, pois agora é
que alguns afirmam que estamos na era da tecnologia. Contudo, questionamos essa
afirmativa, porque compreendemos que a tecnologia nasce do processo intencional da
intervenção humana na natureza, produzindo cultura e, portanto, com as devidas mediações,
produzindo tecnologia (SILVA, 2014).
Observamos algumas contradições no ensino no curso de graduação em Educação
Física, na UNEB/DCH IV, a saber: frágil formação inicial e continuada dos docentes quanto
ao uso de tecnologias, equipamentos e softwares educacionais; insuficiência e dificuldades de
acesso à internet por parte dos estudantes do referido curso; ausência de monitoramento sobre
a realidade vivenciada pelos estudantes no período de ensino remoto; dificuldades de adaptar
os sistemas de gestão da universidade com o contexto pandêmico, acarretando situações de
tensionamento, dúvidas e angústias dos discentes e docentes, dentre outros.
Se a pandemia acentuou as desigualdades no ensino superior, na educação básica da
rede pública percebemos que as dificuldades são mais evidentes. A partir da suspensão das
aulas presenciais no estado de Pernambuco em 2020, foram criadas estratégias para manter o
ensino e aprendizagem de forma remota, iniciou-se então a utilização de diversas ferramentas
digitais: foram criados grupos de WhatsApp das disciplinas e turmas, turmas no google sala
de aula, e posteriormente plataformas de aula online.
Todas essas estratégias adotadas pela escola e orientadas pela rede, acabaram privando
e excluindo os/as estudantes que não dispõem de recursos para o acesso as tecnologias
necessárias, contribuindo para aprofundar ainda mais as desigualdades.
Durante esse período, não houve investimento por parte do governo em nenhum
programa de acessibilidade a recursos de tecnologias digitais para os(as) estudantes, ou para
os(as) docentes. No que se refere especificamente ao ensino e a aprendizagem da Educação
Física nesse contexto, podemos notar que o conhecimento a respeito de seus conteúdos ficou
comprometido, tendo em vista que não houve recursos que possibilitassem as experiências e a
aprendizagem dos conteúdos que são expressos na cultura corporal.

Esse cenário corrobora com os resultados da pesquisa de Oliveira e Pereira Júnior
(2020) em que revela uma acentuada precariedade e intensificação do trabalho docente no
contexto da pandemia, agudizando na educação do campo e educação especial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto identificamos que a materialização do ensino remoto e híbrido no
contexto educacionais citados ocorreu permeada de contradições, que implicaram nas
condições objetivas e subjetivas de trabalho e ensino. Sendo assim, consideramos oportuno
continuar refletindo sobre as desigualdades educacionais que se tornaram mais acentuadas
diante do cenário pandêmico.
REFERÊNCIAS
MÉZÁROS, I. Educação para além do capital. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2008.
OLIVEIRA, D. A de; PEREIRA JÚNIOR, E. A. Trabalho docente em tempos de pandemia:
mais um retrato da desigualdade educacional brasileira. Retratos da escola. V.14, n. 30,
set./dez, 2020. Disponível em: http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/40.
Acesso em 29 de jun. 2021.
SILVA, W. A. Tecnologia, Educação Física e o Ensino do Esporte. Rio de Janeiro: Apris,
2014.

CULTURA CORPORAL EM VERSOS: A EXPERIÊNCIA DO LABHIC1
Mariana Gatto Lemos de Souza dos Santos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Renato Sarti,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Histórias infantis; Cultura Corporal; Educação Física.
VERSOS INICIAIS
O presente relato de experiência tem como pontos de partida as histórias infantis e a
Cultura Corporal. No primeiro, toma-se a perspectiva das obras literárias especificamente
destinadas ao público infantil. Experimentando um caminho sinuoso, partindo do caráter
fortemente moralizador e avançando para um olhar mais artístico sobre o seu papel, as
histórias infantis têm cada vez mais reduzido seu aspecto enquanto ferramenta a serviço da
instrução moral, enquanto têm introduzido, pouco a pouco, a função de entretenimento e
deleite (AMARILHA, 2000; LAJOLO e ZILBERMAN, 2007; QUEIROZ, 2014).
Como segundo ponto de partida, compreende-se a Cultura Corporal (jogos,
brincadeiras, lutas, danças, esportes e ginásticas) como objeto de estudo da Educação Física
escolar (SOARES et al, 1992). Nessa perspectiva, no contexto de desenvolvimento do
Laboratório de Histórias Infantis e Cultura Corporal (LabHIC), vinculado a dois projetos de
extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o presente trabalho tem por
objetivo apresentar e refletir sobre a produção das histórias infantis em diálogo com a Cultura
Corporal.
AS HISTÓRIAS INFANTIS E A CULTURA CORPORAL
Dentro das produções do LabHIC, ganha destaque no presente trabalho o livro
denominado “Os Fusquinhas em ritmos diversos”, onde são narradas as aproximações de três
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personagens com as danças, importantes manifestações da Cultura Corporal. A primeira
história do referido livro tem nome e sobrenome: “Marcelinho do Passinho”. A história conta
com construções poéticas que narram as viagens do personagem Marcelinho pelos diferentes
cantos do Brasil, onde experimenta as danças regionais (Frevo, Carimbó, Chula e Cateretê)
até reconhecer sua favorita - o Passinho, no Sudeste do país.
[...] O viajado dançarino no Sudeste pousou
Teve seu corpo desenhado pelo Passinho
E pelo ritmo de cara se apaixonou
Na manha, seus pés rabiscaram na cruzada
E o coração pulsou forte com as batidas
Deixando sua pele todinha arrepiada [...]
(SANTOS, 2021, p.20)

A sequência do livro abre espaço para a poesia “O diário da avó de Analu: Jongo,
Batuque e Caxambu”, que conta as importantes descobertas a respeito do Jongo feitas por
Analu ao encontrar o diário de sua avó. A história levanta alguns aspectos sobre a referida
manifestação cultural, apresentando-a enquanto uma interlocução de dança, música e
memória ancestral.
[...] Com o pé descalço se dança o Jongo
E cantam “A Serrinha é um Quilombo”
Nossa cultura a escravidão não apagou
Eu digo: Machado! Cativeiro acabou!
(SANTOS, 2021, p.21)

Por fim, a terceira história, intitulada “A Escola de Samba de Analiz”, aborda o samba
e a escola do coração da personagem Analiz. Entre o sonho e a realidade, a poesia apresenta
um pouco das alas do desfile carnavalesco, além de imprimir nos refrões as importantes
figuras relacionadas à Estação Primeira de Mangueira - Nelson Sargento, Jamelão, Dona Zica
e Cartola.
[...] Dudu e Bia levam a bandeira pela mão
De porta-bandeira e mestre-sala
Apresentam o mais bonito pavilhão
A bateria é o verdadeiro coração
Lá sempre sai o Gegê da Farmácia
Conduzindo o ritmo de repique na mão [...]
(SANTOS, 2021, p.21)

VERSOS FINAIS
Em suma, as três composições poéticas que integram o livro “Os Fusquinhas em
ritmos diversos” buscam aproximar a Cultura Corporal, representada pelas danças
historicamente construídas, ao universo infantil. No livro, ganham destaque o Passinho, o
Jongo e o Samba, bem como seus aspectos históricos e movimentações características. Além
disso, as poesias tornam latente a preocupação a musicalidade dentro dos versos, ora por
rimas intercaladas ou emparelhadas, ora pelo uso de refrãos. Logo, no encontro entre as
histórias e a Cultura Corporal, tornou-se latente a possibilidade de propostas de tematização
compromissadas com a não instrumentalização dos textos, apontando para as três produções
como objetos de estudo da Educação Física escolar.
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INTRODUÇÃO
Neste relato de experiência vamos expor o Curso de Extensão em Práticas de Aventura
(PA) na Escola, do Instituo Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), que teve duração de 30 horas,
ofertado no ano de 2020.
O curso foi transmitido pelo canal de YouTube do Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Práticas Corporais, Escola e Sociedade (NEPCEES), e contou com a participação de três
bolsistas do ensino médio.
O curso teve 217 inscritos de diferentes Regiões do Brasil, dentre eles, 46,5% eram
docentes de Educação Física, 40% de estudantes de Educação Física e o restante, 13,5%
estavam distribuídos entre estudantes de graduação em outras áreas.
O CURSO DE PA NA ESCOLA
O curso foi ministrado de setembro a novembro de 2020 com duração de 2h semanais.
No início do curso foram apresentados os professores envolvidos na organização,
assim como seus projetos de extensão desenvolvidos desde 2015.
Do 2º encontro ao 10º docentes-pesquisadores foram convidados (BANDEIRA, 2016;
DIAS, 2009; PEREIRA, 2010; FIGUEIREDO, 2012; KUNREUTHER, 2011; SILVA et al,
2020; PORRETI et al, 2020; ALVES et al, 2018. SOUZA et al, 2019; CÂNDIDO et al, 2019;
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SILVA, 2020; MARTINS, 2016; HADDAD, 2009; SOUSA, 2016) expuseram suas pesquisas
e oportunizaram os inscritos a debater sobre suas práticas e investigações acerca da PA no
contexto formal e informal de educação.
Do 11º encontro ao 13º foram realizados debates sobre avaliação nas PA.
Ao final os participantes receberam um formulário e destes, 98% mostrou ter ficado
plenamente satisfeitos com o curso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fica evidenciada a tríade ensino-pesquisa-extensao, pois houve procura por parte de
professores na busca por capacitação, assim como as pesquisas geradas pelos palestrantes
serviram de subsidios para que estes professores pudessem melhorar sua prática no chão da
escola.
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INTRODUÇÃO
Os jogos populares representam um dos conteúdos de ensino mais presentes ao
trabalharmos o Jogo nas aulas de Educação Física escolar, o que não esperávamos era vivenciar
um contexto pandêmico no qual o distanciamento social se fizesse presente.
Diante disso, os desafios das experiências dos estudantes do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência/ PIBID na Universidade Federal do Maranhão – UFMA se
revelaram mais complexos. Nesse sentido, este estudo objetiva descrever a experiência da
dimensão conceitual dos jogos populares sob a perspectiva dos estudantes do ensino
fundamental no Colégio Universitário da UFMA.
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METODOLOGIA
Para nossa metodologia, adotamos a pesquisa qualitativa, explorando o relato de
experiência da prática pedagógica em uma sequência didática que contemplou seis encontros
no primeiro bimestre do ano de 2021 com turmas do 7 ano do ensino fundamental.
Diante do cenário de ensino remoto, a escola se organiza em aulas síncronas e
assíncronas de trinta e vinte minutos, respectivamente. Assim, nosso planejamento se deu em
apresentar o resgate do que os estudantes recordavam acerca do conteúdo Jogo, sua
classificação e vivências para a partir disso, estabelecer um debate e vivência acerca dos jogos
populares e seu conceito.
Como encaminhamento para assimilação do conhecimento trabalhado, solicitamos a
produção e apresentação de um fanzine e para analisar os dados, foi aplicada a técnica da análise
de conteúdo oriunda de Bardin (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A organização didática entre supervisora e pibidianos se deu bem antes da entrada em
sala de aula, através do planejamento coletivo, o qual pensamos no melhor caminho para uma
evolução do contato entre os estudantes da graduação e do ensino fundamental. Os primeiros,
já observavam a regência da docente no trato do conteúdo anterior.
Ao iniciarmos o conteúdo Jogos, estabelecemos um processo de regência
compartilhada, discutindo sobre a importância desse conteúdo e o que os estudantes recordavam
acerca de seu conceito e sua classificação. Diversas relações foram apresentadas, tais como a
do jogo com a cultura popular, o brincar e as diferentes gerações envolvidas. O impedimento
de brincar por conta do contexto pandêmico veio à tona.
As referências que embasaram nossas aulas iniciais, envoltas as questões da cultura e
do conceito do jogo voltado a liberdade e flexibilidade de regras, foram pautadas em Huizinga
(1980) e Caillois (1994).
Ao adentrar no campo dos Jogos Populares, o conceito de Melo (2003, p.153) nos
pareceu mais esclarecedor para os estudantes pois o mesmo o descreve como “aqueles jogos
realizados, em sua maioria nas ruas e necessitam de poucos recursos materiais, podendo deles
participar um número grande de pessoas. As regras mudam de região para região”. Tal citação

fez com que os estudantes reconhecessem os exemplos a partir de suas vivências em diferentes
ambientes como: escola, condomínio, casa, nas ruas e parques.
No que diz respeito aos conceitos trazidos pelos estudantes, foi elaborado e apresentado
um fanzine, material confeccionado pelos estudantes manualmente, com colagens contendo
informações acerca dos jogos populares. Nas três turmas, o conceito de jogos populares foi
compreendido a partir das referências apresentadas em sala.
As palavras chave mais recorrentes nos conceitos foram: cultura popular; regiões; jogos
da rua; regras flexíveis e geração para geração. Em todas as turmas, tivemos a presença e
participação ativa dos responsáveis na apresentação, realização de relatos e exemplificação dos
jogos populares que mais jogavam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oportunidade da experiência pedagógica no PIBID/UFMA, se mostrou desafiadora e
enriquecedora em meio ao contexto pandêmico que estamos vivendo. Contudo, observamos
que os conceitos apresentados durante as aulas foram assimilados em conjunto com a atividade
proposta, fazendo com que tenhamos obtido êxito.
Em virtude disso, foi constatado que os estudantes trouxeram de forma singular os
conceitos e exemplos dos jogos populares de acordo com suas vivências e de seus familiares.
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INTRODUÇÃO
A relação entre a Educação Física na escola e a área da Saúde é histórica, já tendo
mais de 150 anos, e se constituindo de diferentes maneiras. Uma delas foi a atribuição da
Educação Física como parte da grande área das Ciências da Saúde, como a temos ainda
fortemente até a atualidade. E outra foi constituindo-a como importante agente de higiene e
coesão social, colaborando para a resolução de "problemas de saúde públicos” (SOARES,
2003).
Guedes e Guedes (2001), defendiam que os programas de Educação Física nos anos
2000, deveriam propor como base a educação para a Saúde, preparando os alunos para um
estilo de vida ativo, indo muito além da escola.
Sem dúvida, uma crítica ao movimento estabelecido na década de 1990, na
denominada crise da Educação Física (BRACHT, 1999), que para alguns “colocou” em
segundo plano as atividades físicas nas aulas, dado que defendiam uma maior abordagem das
Humanidades, possibilitando uma disciplina (termo da época) mais reflexiva, interpretativa,
autônoma e emancipatória, num cenário hegemônico tecnicista e biodinâmico.
O objetivo deste estudo foi identificar se houve, ou não, um fortalecimento do
tema/conteúdo da Saúde nos currículos oficiais de Educação Física, em nível nacional (PCN e
BNCC) e estadual (no estado com o maior número de escolas do país).
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MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de perspectiva histórica, e do
tipo documental, tendo como fontes primárias de pesquisa os seguintes documentos da
Educação Física escolar:
- Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (5ª a 8ª série);
- Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
- Currículo do Estado de São Paulo.
A forma de análise foi dedutiva, cujo sistema de categoria é predefinido, estabelecido
a partir do referencial teórico (STRAUSS; CORBIN, 2002). As categorias foram: 1- presença
do termo Saúde; 2- forma e local da menção à Saúde e; 3- termos correlatos ao tema Saúde.
ANÁLISES E RESULTADOS
De acordo com os PCNs de Educação Física do Ensino Fundamental (BRASIL,1998)
a Saúde está presente e deve ser desenvolvida de forma difusa (pelos professores) nos blocos
de conteúdo (Esportes, Ginásticas, Jogos, Lutas, entre outros).
Na BNCC (BRASIL, 2018) somente na Unidade Temática “Esportes” há uma relação
direta com a Saúde.
No Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2011) a Saúde deve ser atrelada aos temas
“Organismo humano e movimento”, abordando os seguintes conteúdos: as capacidades físicas
aplicadas nos esportes; a importância do alongamento e do aquecimento e da postura
adequada; aparelho locomotor; princípios e efeitos do treinamento físico; atividade
física/exercício físico: implicações na obesidade e no emagrecimento; doping.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apontam que o tema da Saúde retorna de fato aos currículos escolares oficias
de Educação Física no século XX, ou atreladas a algum subtema.
Parece retomar-se um discurso que beira um “neohigienismo”, trazendo à Educação
Física o objetivo e missão de “disciplinar o corpo” para a adoção de hábitos de higiene, e sob
uma perspectiva de um certo doutrinamento para a aquisição de hábitos saudáveis, das
capacidades físicas, em detrimento de uma proposta conscientizadora. Assim, temos dois

problemas a serem alertados: a retomada de uma abordagem higiênica da EF e de um discurso
do controle e adestramento do corpo.
Consideramos que os documentos oficiais devam buscar, em suas propostas práticas e
fundamentos teóricos uma perspectiva para além da abordagem da Saúde Renovada, num
equilíbrio entre estes polos também presentes na Pós-Graduação da área, do campo
Biodinâmico e das Humanidades.
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INTRODUÇÃO
Historicamente

construída

e

identificada

nas

escolas

pelos

conteúdos

predominantemente práticos, a Educação Física (EF) escolar passa a desenhar novas
perspectivas com o Movimento Renovador iniciado na década de 1980. O marco do processo,
registrado através da obra conhecida como Coletivo de Autores (CASTELLANI FILHO, L. et
al. 2009), aponta alternativas metodológicas e epistemológicas para o trato com a cultura
corporal de movimento dentro do ambiente escolar. As contribuições dos autores seguem em
voga nos anos 2020 e agregadas aos constructos acadêmicos posteriores, tornam-se
referenciais potentes para a discussão do componente curricular de EF no cenário do ensino
remoto.
A interrupção das aulas presenciais nas escolas em decorrência do novo coronavírus,
desde março de 2020 coloca docentes de diferentes áreas frente ao desafio de conduzir as
ações de ensino de maneira remota, ou seja, com a utilização de recursos que não permitem
uma aproximação física com os estudantes. Na EF podemos entender que ‘a quadra fechou’ e
os corpos não mais se encontram para a construção de significados anteriormente viabilizados
pelas práticas corporais. Logo, com seu percurso de formação alinhado em discussões sobre a
intervenção com a presença dos discentes, o docente passa a enfrentar a necessidade de
mobilizar saberes até então desconhecidos na docência.
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Nesta direção, o objetivo do relato de experiência é apresentar as mudanças nos
conteúdos e metodologias das aulas de EF durante o período de interrupção das aulas
presenciais, entre março de 2020 e a primeira quinzena de junho de 2021. Produzido por dois
professores de EF, visa refletir sobre conteúdos e metodologias docentes empregados durante
o período de aulas online e discutir as percepções discentes sobre a educação física fora do
espaço das quadras.
REINVENTANDO SABERES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O relato é embasado pela análise das aulas de EF desenvolvidas em duas escolas
públicas, uma municipal e outra federal. A primeira com aulas exclusivas para o ensino
fundamental e a segunda somente para o ensino médio. A experiência parte de dois docentes
que através de discussões iniciadas em um grupo de pesquisa, percebem mudanças ocorridas
na condução e nos objetivos das aulas de EF em suas respectivas escolas.
A emergência de diferentes saberes inerentes ao exercício da docência no ensino
remoto é o guia dos apontamentos que seguem. Conecta-se o conceito de saberes com Tardif,
o qual entende que em uma visão ampliada podem ser entendidos como os “conhecimentos,
as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que
foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2012, p. 60). O
cenário pandêmico fez com que os professores tivessem que reinventar o modo de dar aula,
adaptando seus saberes e os saberes da EF ao novo contexto de ensino.
Os docentes tiveram que recorrer às Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC’s), para abordar os diferentes objetos de conhecimento que compõem a EF escolar, de
maneira a contemplar as habilidades e competências trazidas pelo documento normativo
‘Base Nacional Comum Curricular’ (BNCC). Embora envolvidos com etapas diferentes da
Educação Básica, foi possível constatar que, em grande medida, a metodologia utilizada nas
aulas foi a mesma.
As aulas de EF passaram a contextualizar as práticas corporais, explorando
especificamente aspectos conceituais, de modo a incluir todos os alunos da escola, já que
alguns não possuíam acesso à internet e/ou dispunham de aparelhos eletrônicos para acessar
as aulas e, portanto, retiravam material impresso na escola. Sendo assim, as aulas online

contavam com recursos multimídia, tais como: vídeos autorais postados no Youtube, textos
em formato PDF, google formulário, fotografias, reportagens e imagens da internet.
Além disso, os professores perceberam, que durante o planejamento de suas aulas,
incluíram o estudo de práticas corporais não convencionais e que ficavam em segundo plano
durante a presencialidade, como por exemplo: ginástica rítmica, práticas corporais de
aventura em terra, ar e água, ginástica de trampolim, xadrez online, jogos eletrônicos, saúde
mental e percepção corporal em tempos de isolamento social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após aproximadamente um ano e meio de aulas sem a interação presencial com os
estudantes, evidencia-se a ampliação de conteúdos predominantemente conceituais em
detrimento das propostas procedimentais observadas durante o ensino presencial.
Concomitantemente, também foi possível identificar um aumento na diversidade dos
conteúdos trabalhados, fato justificado pela diminuição do período de aulas práticas e
consequente envolvimento maior dos discentes com discussões teóricas. Fatores estruturais,
tais como internet, dispositivos móveis e computadores, apareceram como limitantes ao
processo de ensino e aprendizagem, forçando o desenvolvimento de diferentes metodologias
por parte dos docentes.
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INTRODUÇÃO
A partir do contexto pandêmico mundial em decorrência da propagação e proliferação
do vírus SARS-Cov-2 (COVID-19), no início de março de 2020, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) recomendou o isolamento e distanciamento social como medidas básicas para o
enfrentamento do vírus. Dessa forma, Estados e Municípios brasileiros decretaram a
suspensão das aulas presenciais, necessitando de adequação e reorganização das atividades
acadêmicas.
O uso das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) possibilitam mudanças no
processo de ensino-aprendizagem. Contudo, a exposição das fragilidades dos sistemas
educacionais, da formação profissional e das desigualdades de acesso à educação e
tecnologias no nosso país, destaca-se a necessidade de refletir sobre a democratização desses
meios e o uso crítico e reflexivo para uma educação mais conectada, que promovam uma
mudança educacional no contexto escolar exigindo de alunos, graduandos e professores uma
postura de cooperação, empatia e adequação das práticas pedagógicas.
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Pensando nos limites e possibilidades impostas pelo atual cenário da Educação Física
(EF), a professora supervisora e os alunos da Residência Pedagógica (RP)2da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atuantes na Escola Estadual Vigário Bartolomeu
desenvolveram livros didáticos bimestrais de EF, dirigidos aos estudantes do Ensino
Fundamental (séries finais) da escola. Iniciativa motivada pela reduzida quantidade e curto
período de encontros síncronos semanais por turma, auxiliou alunos e professores, permitindo
maior aproximação, acompanhamento e suporte para ambos, com o objetivo de criar espaços
para o ensino- aprendizagem além das salas virtuais.
Uma primeira experiência que se mostrou oportuna para adequação de uma das
ferramentas mais utilizadas para a escolarização do ensino básico, mas que na EF possui uma
falta de tradição “não existindo grandes reflexões acerca desta temática dentro das principais
discussões desta área de conhecimento” (DINIZ, 2021, p.177). Os livros foram elaborados de
forma compartilhada através da plataforma de design gráfico Canva. Com uma linguagem
acessível, dialógica e contextualizada à realidade local e dos estudantes, buscando debater os
conteúdos da EF através de temas transversais (relações étnico-raciais, gênero, mídia e
inclusão) e específicos de cada tema.
Para os alunos do 6º e 7º º ano, o livro didático do primeiro bimestre abordou como
conteúdos principais: esportes de marca (atletismo) e as práticas corporais de aventura urbana.
Já no material do 8º e 9º ano, foram trabalhados os conteúdos de esportes de invasão
(basquete e handebol) e práticas corporais de aventura na natureza. Em ambos, a proposta de
inclusão de leituras e atividades complementares objetivam conduzir uma reflexão crítica das
aprendizagens também para fora da escola, associadas à prática corporal dentro das
possibilidades de cada estudante, para complementar os encontros síncronos de aula.

O Programa de Residência Pedagógica é concebido pelo Ministério da Educação atendendo às
atribuições legais da CAPES (Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de induzir
e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério (Lei nº 11.502, de 11 de
julho de 2007), às diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094,
de 24 de abril de 2007), aos princípios estabelecidos na Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e Lei n°
11.947, de 16 de junho de 2009, no seu art. 31), à Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, às
normas do Edital nº 01/2020 CAPES e à legislação em vigor aplicável à matéria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O recurso didático elaborado permitiu avaliar os alunos em diversas esferas e conhecer
outras formas de proporcionar acesso a alguns conteúdos da cultura corporal, mostrando-se
como um potencial apoio para alunos e professores. Em tempos de isolamento, as adequações
evidenciam as necessidades de mudanças e aperfeiçoamentos da EF escolar frente a um
cenário imerso na tecnologia. Para os desafios e possibilidades do ensino remoto a inserção
das TIC em conjunto com a elaboração de um antigo conhecido (livro didático), demonstram
as potencialidades desse conjunto para a transformação pedagógica e a aproximação de
professores e alunos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E MULTICULTURALISMO: OS JOGOS
FAZENDO A PONTE EM UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
DURANTE O ENSINO REMOTO NA CIDADE JUIZ DE FORA - MG1
Anderson José de Oliveira,
UFJF
RESUMO
O presente trabalho diz respeito a um relato de experiência na disciplina Educação Física,
desenvolvido em uma escola pública da cidade de Juiz de Fora durante o Ensino Remoto por
conta da Pandemia da Covid 19. Para embasar as atividades propostas, recorreu-se ao
referencial teórico do Multiculturalismo e a autores que versam sobre a temática jogos e
brincadeiras. O trabalho foi bem aceito pelos estudantes e seus responsáveis que
participaram ativamente das dinâmicas propostas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Multiculturalismo; Jogos e Brincadeiras.
INTRODUÇÃO
Dentre os autores que versam sobre Educação Física no âmbito da escola,
encontramos Marcos Garcia Neira (2018) que, através do multiculturalismo Crítico e também
dos Estudos Culturais defende um ensino no qual a cultura dos alunos seja um elemento
importante na montagem das aulas. O referido autor propõe um currículo cultural no qual
diferentes marcadores sociais como gênero, etnia, classe social, dentre outros, sejam
considerados no tratamento do conhecimento relacionado à Educação Física.
Tendo em vista as conceituações de Marcos Garcia Neira, surge a ideia de trabalhar,
nesse componente curricular, atividades e dinâmicas advindos das experiências/ vivências dos
alunos, buscando que os mesmos desenvolvam uma compreensão da realidade social vivida
por eles. Tal intervenção foi proposta no ano de 2020, através do ensino remoto em turmas do
fundamental 1 de uma escola pública municipal de Juiz de Fora. As atividades eram passadas
para os alunos via grupos de whatsapp, através de textos, áudios e vídeos. As devolutivas dos
alunos eram feitas através desses mesmos recursos.
Antes de entrar especificamente nas atividades desenvolvidas, é necessário trazer os
elementos teóricos que fundamentam minha intervenção. Sendo assim, serão feitas
1
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considerações sobre jogos e brincadeiras, sobre o multiculturalismo, para, posteriormente,
abordar como se deram as aulas de Educação Física na referida escola.
O BRINCAR E AS CRIANÇAS
O Brincar tem importante função na vida das crianças. Elas podem adentrar na
realidade cultural na qual estão inseridas, refletindo sobre a mesma, e, simultaneamente,
assumindo e questionando regras e papéis sociais.
Segundo Vygotsky (1998) certas necessidades da criança são satisfeitas no brinquedo.
Por isso, é necessário entendê-las para compreender o caráter especial do brinquedo como
uma forma de atividade. A criança pré-escolar2 cria um mundo imaginário que nomeamos
brinquedo para satisfazer os desejos que ela não pode realizar. A imaginação é algo novo para
a criança, algo exclusivo do ser humano, estando ausente em crianças muito pequenas.
Na idade pré-escolar, a criança começa a fazer uso da imaginação. O brinquedo muda
o modo de agir da criança e esta passa a depender “das motivações e tendências internas, e
não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos” (VIGOTSKY, 1998, p. 106). Assim,
um pedaço de madeira pode transformar-se em uma espada, um pneu pode tornar-se um disco
voador.
O agir dentro de uma situação imaginária faz com que a criança direcione seu
comportamento para além da percepção imediata do objeto, levando em consideração também
o significado dessa situação. (VIGOTSKY, 1988)
Através das experiências vividas que em seu cotidiano a criança inventa e reinventa
novas realidades, assumindo inúmeros papéis.
A criança desempenha papéis que vivencia no cotidiano (filha) e também
papéis que ainda não pode ser (mãe, pai, motorista de ônibus, professora
etc.), papéis que aspira ser (cantora, bombeiro etc.) e papéis que a sociedade
condena (ladrão, bêbado etc). Refletindo sobre suas relações com esses
‘outros’, vivenciando esses outros, a criança toma consciência de si e do
mundo, construindo significados sobre a realidade. (BORBA, 2001 p. 5-6)

A autora ainda coloca que há uma relação próxima entre o brincar e o processo de
imaginação, sendo este último condição para criação artística, científica e técnica. Quanto
mais diversificadas as experiências que a criança vive, especialmente no brincar, maiores as

possibilidades de desenvolver sua imaginação. “O brincar é um processo histórico e
Esse processo inicia-se na Pré-escola (educação infantil). No entanto está presente também nas fases
posteriores da educação dos estudantes, como o ensino fundamental 1.
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socialmente construído. Isso é, as crianças aprendem a brincar com os outros membros de sua
cultura e suas brincadeiras são impregnadas pelos hábitos, valores e conhecimentos de seu
grupo social.” (BORBA, 2001, p.7).
Entendendo o brincar como algo essencial na vida das crianças, objetiva-se com a
intervenção que será descrita posteriormente, vincular questões de relevância social como a
valorização, no ambiente escolar, de diferentes manifestações culturais presentes no território
brasileiro. Antes, no entanto, para embasar as discussões aqui propostas, serão abordados
elementos vinculados ao multiculturalismo.
MULTICULTURALISMO
Hall (2003) em sua obra “Da diáspora: Identidades e mediações culturais” faz uma
distinção entre multicultural e multiculturalismo. Segundo ele, multicultural está relacionado
a características sociais e possíveis problemas de governabilidade que acontecem em todas as
sociedades, em que estão juntas distintas comunidades culturais que buscam edificar uma vida
em comum, concomitantemente ao fato de manterem características vinculadas as suas
origens. Já o termo Multiculturalismo está vinculado a estratégias e políticas que objetivam
administrar questões vinculadas à diversidade e multiplicidade nascidas no seio das
sociedades multiculturais. Hall segue dizendo que, ao mesmo tempo que existem diferentes
sociedades

multiculturais,

existem

também

multiculturalismos

distintos.

Existe

o

multiculturalismo conservador, o multiculturalismo liberal, o multiculturalismo crítico ou
revolucionário, dentre outros.
Em relação à última versão do multiculturalismo, mostrada anteriormente, na visão de
Kincheloe; Steeinberg (2012) citados por Neira (2016) a pedagogia multicultural crítica não
objetiva a neutralidade. Ela se diferencia em relação a outros enfoques multiculturais devido a
demarcação de valores que orientam suas práticas, estando o multiculturalismo crítico
vinculado com o igualitarismo e dissipação do sofrimento humano.
Neira (2016) diz que os multiculturalistas críticos ratificam o princípio que um ensino
de qualidade é aquele que leva em consideração as vivências dos alunos, considerando a
diversidade de etnias, classes sociais e gêneros dos discentes. Ele segue dizendo que não é
necessário que um professor multicultural crítico tenha que idealizar todas as histórias de seus
alunos pertencentes a diferentes grupos sociais.

As identidades são múltiplas e fragmentadas, portanto, as experiências da maioria dos
estudantes são contraditórias, ambíguas e complexas e a missão do professor é fazer com que
os estudantes, os demais professores e os membros da comunidade tomem conhecimento
delas à luz do poder dominador e da cultura hegemônica. Um currículo multicultural crítico
permite que os estudantes percebam como suas próprias experiências constituem as formas de
ver o mundo e de processar as informações (NEIRA, 2016)
As considerações aqui expostas levam à reflexão de que é necessário considerar as
diferentes culturas que constituem a sociedade brasileira para a montagem das aulas no
componente curricular Educação Física. Sendo assim, pretendo dar enfoque a elementos
presentes nas vivências cotidianas dos alunos de uma escola pública da cidade de Juiz de
Fora, para organizar o trabalho que realizo nesse componente curricular.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A partir da fundamentação teórica vinculada ao Multiculturalismo Crítico, foi pedido
que os alunos realizassem jogos e brincadeiras comuns à sua comunidade, ou seja, atividades
que as crianças realizavam dentro de seu contexto sociocultural. Os alunos trouxeram para as
aulas, dentre outras, as seguintes brincadeiras: amarelinha, pular corda, empinar pipa, jogar
bola, bolinha de gude, pique esconde. Os responsáveis pelos alunos vivenciaram junto com
suas crianças as atividades propostas. Não foi incomum um pai soltando pipa com sua filha,
famílias inteiras brincando de amarelinha ou pique esconde, irmãos pulando corda juntos, pai
e filho jogando futebol.
Em um segundo momento foi pedido que os estudantes vivenciassem as atividades
que seus colegas expuseram. Concomitante a esse processo foi trabalhado também elementos
vinculados à cultura afro-brasileira. Foi falado, dentre outras, sobre as brincadeiras da
“amarelinha africana” e também um jogo conhecido como “Terra-Mar”. Este jogo já fazia
parte da vivência de alguns alunos, pois havia sido trabalhado nas aulas de Educação Física
presenciais, em um momento anterior a pandemia.
Foram propostas também brincadeiras rítmicas, mostrando, inicialmente, músicas e
danças que possuem uma matriz afro-brasileira, como o maracatu, o samba e o funk. Foi
pedido aos estudantes que realizassem performances nos ritmos/ danças trabalhadas durante
as aulas. O funk foi o estilo musical mais citado, seguido pelo samba (pagode). Os discentes

interpretaram seus cantores e músicas preferidos, cantando, dançando melodias presentes em
seu contexto cultural.
Foi percebido que o trabalho com atividades vinculadas ao universo cultural em que as
crianças convivem se mostrou produtivo pois os alunos demonstraram bastante interesse /
engajamento em realizar as dinâmicas propostas. Os estudantes se identificaram com o que foi
trabalhado por ser algo que fazia parte de seu cotidiano, ressignificando, junto com seus
responsáveis, algo que estes últimos vivenciaram em sua infância, ou seja, uma herança
cultural que passa de para filho e que circula no seio de um grupo de pessoas que estão
próximas, geograficamente falando.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram trazidas discussões, no presente trabalho, de dinâmicas desenvolvidas no ano
de 2020. Apesar das dificuldades encontradas devido ao ensino remoto, como a de acesso à
internet por parte de algumas famílias, foi possível conhecer um pouco da cultura desses
discentes, expressa nos jogos e brincadeiras que eles praticam. Tal dinâmica permitiu que
diferentes famílias partilhassem de conhecimentos que são comuns ao seu grupo social.
O trabalho com alunos apresentado no presente texto ratifica a possibilidade do
trabalho com o multiculturalismo crítico no ambiente escolar. Foi levado em consideração,
para a montagem das aulas, elementos vinculados à cultura dos alunos e a partir dessas
experiências, foram discutidos com os estudantes e seus responsáveis assuntos de relevância
social, como a influência da cultura afro brasileira em nosso país.
Acredito ser necessário valorizar a cultura dos estudantes brasileiros. Assim, eles
poderão valorizar suas raízes construindo um mundo em que a diversidade cultural seja
respeitada em suas inúmeras dimensões. É necessário respeitar a cultura de todos os
indivíduos e que esse respeito se transforme em igualdade e oportunidades a todos,
independentemente de sua origem social ou etnia.

PHYSICAL EDUCATION AND MULTICULTURALISM: GAMES
MAKING THE BRIDGE IN AN INTERVENTION PROPOSAL DURING
REMOTE TEACHING IN THE CITY OF JUIZ DE FORA – MG
ABSTRACT
THIS PAPER PRESENTS AN EXPERIENCE REPORT IN THE SUBJECT PHYSICAL
EDUCATION DEVELOPED AT A PUBLIC SCHOOL IN THE CITY OF JUIZ DE FORA
DURING REMOTE TEACHING ON THE PANDEMIA OF COVID 19. TO BASE THE
PROPOSED ACTIVITIES AND RESOURCES, WE RELIEDO ON MULTICULTURALISM
AND AUTHORS THAT VERSE ON THE THEME OF GAMES AND PLAYING. THE WORK
WAS ACCEPTED BY THE STUDENTS AND THEIR PARENTS, WHO ACTIVELY
PARTICIPATED IN THE PROPOSED DYNAMICS.
KEYWORDS: Physical Education; Multiculturalism; Games and Play.
EDUCACIÓN FÍSICA Y MULTICULTURALISMO: JUEGOS HACIENDO EL
PUENTE EN UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DURANTE LA ENSEÑANZA
A DISTANCIA EN LA CIUDAD DE JUIZ DE FORA – MG
RESUMEN
ESTE TRABAJO SE TRATA DE UN REPORTE DE EXPERIENCIA EN LA DISCIPLINA DE
EDUCACIÓN FÍSICA DESARROLLADA EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE JUIZ DE FORA DURANTE LA ENSEÑANZA REMOTA SOBRE LA PANDEMIA COVID
19. PARA DAR MARCAS A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, RECURSOS LOS
RECURSOS DE LAS AUTORISTAS MULTICULTURALES. Y JUEGA. EL TRABAJO FUE
ACEPTADO POR LOS ESTUDIANTES Y SUS RESPONSABLES QUE PARTICIPARON
ACTIVAMENTE EN LAS DINÁMICAS PROPUESTAS.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Multiculturalismo; Juegos y juego.
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EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS NO IFBA1
Rosicler Teresinha Santos,
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA/CAMPUS
EUNÁPOLIS)
Ricardo Mendes,
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA/CAMPUS PORTO
SEGURO)
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RESUMO
Os relatos de experiências pedagógicas de educação física do IFBA, são de atividades
realizadas no período de quarentena, na educação online. Foram realizadas, por meio de
recursos tecnológicos, pesquisas, webinários, práticas corporais e relatos sobre os projetos
com a temática atividade física, saúde e qualidade de vida. Os projetos incentivaram novas
vivências de aulas, por meio de recursos tecnológicos, ampliando o universo dos estudantes
atendidos, exigindo o protagonismo dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; atividade física; saúde, qualidade de vida
INTRODUÇÃO
Os relatos de experiências pedagógicas de Educação Física do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, tratam de projetos que foram realizados no
período de quarentena, devido à necessidade do distanciamento social, por causa da COVID19 2 . Essas experiências relatam um contexto inovador para a maioria dos professores do
ensino médio integrado dessa instituição, no qual tiveram que (re) aprender a ensinar por
meio virtual, uma vez que as aulas passaram a ser remotas. Esse momento exigiu capacitação,
1
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A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Disponível em:
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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dos professores e da equipe técnica, ou seja, formação continuada para o uso das tecnologias e
metodologias necessárias para tal empreitada.
Importa ressaltar, que uma das ações recomendadas pelas autoridades sanitárias
mundiais para diminuir a velocidade de propagação do vírus, foi o fechamento das
instituições de ensino. Diante desse contexto, o Conselho Superior do IFBA, decidiu por
unanimidade aprovar a Resolução nº 7 de 22 de março de 2020 que decidiu a interrupção por
tempo indeterminado das atividades presenciais, suspendeu o calendário acadêmico e
estabeleceu as condições para o trabalho remoto. Entretanto, manteve a manutenção para os
alunos do Programa de Apoio e Assistência do Estudante.
No entanto, no quesito de inclusão digital, no período de implantação das Atividades
de Ensino não Presenciais (AENPEs), da educação online, nem todos os estudantes tinham
acesso à internet. Na pesquisa diagnóstica, realizada pela Pro Reitoria de Ensino (PROEN),
75% dos estudantes, considerando todos os campi, não responderam ao questionário
diagnóstico e dos 25% que responderam, 14% dos estudantes não tinham acesso à internet.
Diante da pandemia as relações pessoais, laborais, de ensino, tiveram que sofrer
transformação e adaptação, principalmente na forma de comunicação, de interação com o
outro. Portanto, foi necessário se adaptar ao distanciamento social, desafiando a todos ao uso
da tecnologia da informação. Nesse sentido, importa buscar estratégias que auxiliem para essa
“reivenção” que já passou a fazer parte do cotidiano, porém não muito utilizada pela
educação, com exceção de alguns recursos tecnológicos. Conforme Kenski (2010, p.29) “a
possibilidade de acesso generalizado às tecnologias eletrônicas de comunicação e informação
trouxe novas formas de viver, de trabalhar e de se organizar socialmente”. Nesse momento, a
escola precisa utilizar-se desses meios para manter o vínculo acadêmico com seus estudantes
e com a comunidade de forma geral.
Como defende Moran (2003), deve-se buscar chegar ao aluno por todos os caminhos
possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações,
simulações), pela multimídia, pela interação on-line e off-line. Dessa forma, importa pensar a
proposta curricular no IFBA, numa perspectiva cultural ampla, partindo das fontes de
informação, dos currículos existentes, da infraestrutura, dos conteúdos selecionados para a
organização do trabalho pedagógico subsidiando a projeção das mudanças de acordo a
realidade existente (SANTOS, 2016).

Nesse sentido, os professores de Educação Física, elaboraram propostas pedagógicas,
para aulas síncronas e assíncronas, das quais mesmo de forma online, pudessem proporcionar
aos estudantes experiências e vivências de práticas corporais que contribuíssem para
formação. Ademais, oportunizar o protagonismo de projetos de vida com foco na melhoria da
saúde e manter o vínculo acadêmico com a comunidade através de atividades durante a
pandemia.
A EXPERIÊNCIA DO PROJETO “ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE
VIDA”
A proposta pedagógica do componente curricular de Educação Física para a I unidade,
com as turmas de 3º anos do curso de Edificações, tratou o tema “Atividade Física, Saúde e
Qualidade de Vida”, consistiu na divulgação e incentivo de práticas de atividades físicas em
casa, com o intuito de cuidar da saúde e diminuir o distanciamento social da comunidade do
IFBA.
Essa proposta foi continuidade do Projeto Agita IFBA, o qual foi desenvolvido no
início da pandemia, voltado para todos os estudantes e servidores do IFBA. Tivemos como
referência o Programa Agita Mundo3, que tem como objetivo a disseminação da prática de
atividades físicas em diversos espaços, como exemplo: nos parques, nas ruas, nas escolas, no
trabalho, nos jardins, nas garagens e nas casas.
As atividades foram desenvolvidas nas aulas síncronas e assíncronas. Nos momentos
assíncronos, os estudantes executaram práticas corporais de acordo a sua escolha e nível de
condicionamento físico. Para tanto, foram orientados nas aulas síncronas a fazerem os testes
de medidas e avaliações. As aulas síncronas foram realizadas através de webinário, de acordo
com os temas sugeridos pelos estudantes, ao final apresentaram relatórios das atividades
desenvolvidas.
Com essa proposta, incentivamos e informamos sobre os benefícios das práticas de
atividades físicas, alertando como contribuem para a mudança de comportamento em relação
à promoção da saúde. Para tanto, os integrantes precisaram assumir atitudes de protagonismo,
buscando esclarecimentos e auxílio para garantirem uma vida ativa.

Para apronfundar o conhecimento sobre o projeto Agita Mundo consultar o site do Centro de Estudos
do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (Celafiscs) :
https://celafiscs.org.br/programa-agita-sao-paulo/
3

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE: Uma proposta pedagógica para Educação
Física online.
A escolha do tópico “Aptidão Física relacionada à Saúde”, surgiu pela amplitude do tema nas
dimensões da condição física, faixa etária e contexto social. Neste sentido, a aptidão física foi tratada
como o estado de “estar apto” e a saúde como uma propriedade instável, que pode mudar durante a
vida e “um estado de amplo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças e
fraquezas” (OMS, 1946). Porquanto, os componentes da aptidão física, a saber, resistência (endurance
cardiovascular), força, flexibilidade e composição corporal são considerados as bases atuais das
recomendações acerca do exercício físico pelo Colégio Americano de Medicina e Esportes.
As aulas síncronas foram organizadas com a divisão do conteúdo conforme cada elemento da
aptidão física relacionada à saúde. Para além das explicações conceituais, do funcionamento do
sistema cardiorespiratório durante o exercício físico, da mecânica da contração muscular, do
treinamento de força, flexibilidade e composição corporal, somou-se o ensino do cálculo da frequência
cardíaca máxima (FCmáx) e zona de treino. Portanto, os estudantes puderam vivenciar experiências de
elevação da FC em suas residências, compartilharem e perceberem as diferenças individuais
correlacionando-as ao grau de sedentarismo, composição corporal e intensidade da carga. As aulas
assíncronas foram utilizadas para leitura de textos, revisão, assistir os vídeos gravados das aulas
síncronas e outros vídeos disponíveis nas redes da internet. Por certo, a aprendizagem é repleta de
experiências significativas e as aulas online possuem vários recursos tecnológicos ao alcance dos
estudantes.

A princípio, o domínio do conhecimento relacionado aos benefícios para a saúde,
através do exercício físico, não modificou o comportamento dos estudantes a ponto de tirá-los
do sedentarismo. Contudo, segundo Freire o “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Então, era necessário
persistir, compartilhar novas informações e organizar os roteiros das práticas.
Enfim, as aulas online e a sensação do computador ser uma máquina de ensinar não
desqualificam as intervenções das aulas de educação física. Certamente nem todos os
conteúdos da educação física serão contemplados nesse formato da cibercultura, mas é
possível encontrar, agrupar e dar relevância a roteiros de conteúdos da área.

INFORMAÇÃO, FAKE NEWS E ATIVIDADES FÍSICAS DURANTE A PANDEMIA
A prática foi desenvolvida a partir do conteúdo Atividade Física e Qualidade de Vida,
componente da disciplina Educação Física III, para as turmas dos quartos anos dos cursos
Técnicos em Alimentos e Informática, com objetivo de abordar a Temática: Fake News sobre
atividades físicas durante a pandemia da COVID-19. Método: foi promovida uma pesquisa,
através de questionário, utilizando dados do SUAP do IFBA, nível de confiança de 90%
(CORREIA, 2003), erro amostral de 10%. A amostra foi de 90 respondentes. Resultados e
Discussão: (1) Como se mantém informado: as redes sociais são o principal veículo de
informação (66%), corroborando com os achados de Edelman (2020), onde as populações de
países como Brasil (64%) e África do Sul (72%), têm as redes sociais como fonte
predominante de informações durante a pandemia. (2) Recebimento de Fake News durante o
período pandêmico: obteve-se alto índice de resposta afirmativa (83,9%), assim como
apontado por Gualhardi (2020), indicando um aumento de 98% de denúncias via aplicativo
sobre o recebimento de Fake News, o qual demonstra a preferência de acesso a informações
via redes sociais (66%). (3) Qual plataforma viu ou recebeu Fake News: as principais Fake
News sobre atividades físicas e saúde nas redes sociais, foram identificadas pelo aplicativo
“Eu Fiscalizo” do Governo Federal, a partir do Instagram (10,5%), Facebook (15,8%) e
WhatsApp (73,7%) (EICHLER, 2018). (4) Recebeu Fake News a favor ou contra a prática de
atividades físicas em período pandêmico: (28,8%) responderam que sim. Tais Fake News vão
na contramão das orientações da OMS, a qual vincula a atividade física com o controle da
ansiedade e do metabolismo corporal.
Conclui-se que é latente a necessidade de maior cuidado e melhora das fontes de
informação por parte dos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, a execução desses projetos pedagógicos, possibilitou experiências entre
os professores e estudantes, das quais contribuíram com a diminuição dos impactos negativos
devido ao confinamento dos indivíduos em suas casas. Incentivou novas práticas de
atividades físicas a serem adotadas gradativamente, ampliando o universo dos estudantes
atendidos, exigindo o protagonismo dos mesmos com as pesquisas, webinários, práticas

corporais e os relatos sobre o desenvolvimento dos projetos que trataram a temática de
atividade física e qualidade de vida.

PHYSICAL EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC: pedagogical
experiences at the IFBA
ABSTRACT
The reports of the IFBA's physical education pedagogical experiences are activities carried
out during the quarantine period, in online education. Using technological resources,
research, webinars, bodily practices and reports on projects with the theme of physical
activity, health and quality of life were carried out. The projects encouraged new classroom
experiences, through technological resources, expanding the universe of students served,
demanding their protagonism.
KEYWORDS: physical education; physical activity; health, quality of life

EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIAS: experiencias
pedagógicas en la IFBA
RESUMEN
Los informes de las experiencias pedagógicas de educación física de la IFBA son actividades
realizadas durante el período de cuarentena, en educación en línea. A través de recursos
tecnológicos se llevaron a cabo investigaciones, webinars, prácticas corporales e informes de
proyectos con la temática de actividad física, salud y calidad de vida. Los proyectos
propiciaron nuevas experiencias de aula, a través de recursos tecnológicos, ampliando el
universo de alumnos atendidos, exigiendo su protagonismo.
PALABRAS CLAVES: educación física; actividad física; salud; calidad de vida;
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RESUMO
O texto problematiza o papel da educação física na formação de conceitos na educação
infantil, a partir de uma revisão bibliográfica das contribuições da periodização do
desenvolvimento infantil e da Pedagogia Histórico-Crítica, e sua articulação com a
Abordagem Crítico-Superadora. Os resultados apontam que desde a educação infantil a
formação escolar deve ser mediada pelo conhecimento científico; e o trabalho pedagógico
desenvolvente alicerçado, também, pela periodização do desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Educação infantil; Formação de conceitos.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, problematizamos o debate sobre o papel da educação física na
formação de conceitos científicos, na educação infantil. A partir dos problemas práticos que
se apresentaram em nossa vivência concreta como, as formas de tratar o conhecimento da
cultura corporal; a ausência de conteúdos científicos no desenvolvimento das aulas; a
incompreensão do papel da educação física para formação dos sujeitos, no nível da educação
infantil, numa escola localizada no município de Cruz das Almas-BA. Reconhecemos a
necessidade de investigar as explicações científicas sobre o papel do ensino na formação das
crianças e a função social da educação física nesse processo.
Tomamos a proposta de organização do trabalho pedagógico por ciclos de
escolarização, defendida pela Abordagem Crítico-Superadora (ACS), e os estudos mais atuais
realizados sobre a temática como os de Gama (2015), MELO (2017) e TEIXEIRA (2018).
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Inferimos que a sua sistematização apresenta as melhores contribuições para o trato com os
conhecimentos da cultura corporal, recuperando o papel fundamental da educação física na
educação infantil.
Destarte, buscamos investigar: quais as contribuições da educação física para
formação de conceitos científicos na educação infantil, considerando as máximas
possibilidades de desenvolvimento dos estudantes e o papel central do referido componente
curricular na escola?
Assim, para realizar a investigação sobre o papel da Educação Física escolar na
formação de conceitos, na educação infantil, fizemos uma revisão bibliográfica. Os
procedimentos metodológicos que utilizamos para levantamento e análise dos dados
fundamentam-se em três graus de desenvolvimento do pensamento investigativo marxista
(KOSIK, 1976, p. 37): 1. Minuciosa apropriação histórica do objeto com pleno domínio do
material investigado; 2. Análise das formas de desenvolvimento do material investigativo
sobre o objeto; 3. Investigação da coerência interna do objeto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreendemos o desenvolvimento humano como um processo de inter-relação entre
o desenvolvimento biológico e as aquisições histórico-sociais da cultura historicamente
produzida pelo conjunto dos seres humanos.
Desde as formas mais elementares do gênero humano, a transmissão do conhecimento
é um elemento central para o processo educativo. Nesse sentido, a educação como elemento
singular, indispensável para garantir a apropriação dos conhecimentos de geração em geração,
foi se complexificando, passando da transmissão da cultura para um elemento de
desenvolvimento do próprio ser humano, numa relação dialética entre apropriação e
objetivação (DUARTE, 2008). Com a complexificação e ampliação dos conhecimentos
produzidos pela humanidade, surgiu a necessidade da instituição escolar, e do professor,
enquanto um espaço de sistematização e transmissão dos conhecimentos mais desenvolvidos.
Ao se inserir no contexto escolar, a criança já possui uma série de aprendizagens que
Vigotski denomina de “pré-história da aprendizagem”, mas, no entanto, elas por si só não
garantem uma continuidade das aprendizagens escolares.
O trabalho educativo é consequência e condição para desenvolvimento psíquico dos
indivíduos, e o desenvolvimento psíquico se produz através do resultado do trabalho

educativo, considerando, da mesma forma, as possibilidades de desenvolvimento dos
estudantes.
PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E SUAS IMPLICAÇÕES
PEDAGÓGICAS
Quando tratamos sobre o psiquismo humano, devemos reconhecer que não existe
separação entre as formas elementares/superiores. O que existe são funções psíquicas que se
transformam e requalificam no processo de aquisição de instrumentos culturais. (MARTINS,
2013). Em alguns momentos do desenvolvimento, algumas atividades se destacam mais que
outras, tendo um caráter decisivo para o desenvolvimento da personalidade da criança e
aquisição de signos científicos. Em cada período de desenvolvimento existe uma atividade
dominante. (PASQUALINI, 2013, p. 77).
O desenvolvimento acontece quando se muda a atividade dominante ou atividade-guia
(MARSIGLIA, 2011), ou seja, quando a zona de desenvolvimento iminente se torna zona de
desenvolvimento efetivo.
No primeiro ano de vida a atividade-guia é a comunicação emocional direta com o
adulto; já na primeira infância é a atividade objetal-manipulatória; na infância, jogo de papéis
e atividade de estudo; e na adolescência, comunicação íntima pessoal e atividade profissional
de estudo (PASQUALINI, 2013, p. 80). Para nosso estudo, expomos as atividades-guia no
período pré-escolar.
Na idade pré-escolar, o faz de conta (jogo de papéis sociais) é a atividade-guia. A
criança começa a imitar os papéis adultos; é a partir dessa brincadeira que as crianças
começam a entender o sentido social das atividades humanas; é também nessa fase que a
criança começa a formar sua conduta, “Por isso podemos pensar que o jogo é uma ‘oficina’
de autodomínio da conduta para criança.” (PASQUALINI, 2013, p. 89).
O ENSINO DA CULTURA CORPORAL E A FORMAÇÃO DOS CONCEITOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Partimos do pressuposto de que um conceito promove um conjunto de alterações
psíquicas, ou seja, transformações no pensamento, sendo o conceito capaz de trazer o
aprendizado e o desenvolvimento (MARTINS, 2013).

Mas nem todo conceito promove desenvolvimento ao indivíduo. Existem também os
conceitos espontâneos; esses que são o ponto de partida para o desenvolvimento de
conceitos científicos, a fim de superá-lo, por incorporação, formando uma nova
reorganização do pensamento.
Pasqualini (2013) e Melo (2017) apontam as implicações (quatro) da correlação entre
o ensino e as leis que regem o psiquismo para o desenvolvimento da criança, em seu
processo de escolarização, na educação infantil.
A primeira diz respeito ao papel da educação escolar, que deve transmitir os
conhecimentos científicos, a partir dos signos, desde o alvorecer da criança. É no trato do
conhecimento com os signos que aumentará a qualidade das suas relações sociais,
formando as primeiras premissas para o afastamento de sua condição biológica,
estruturando o psiquismo para a formação futura de conceitos científicos mais complexos.
A segunda implicação diz respeito a organização dos ciclos de escolarização proposta
pela ACS (COLETIVO DE AUTORES,1992), incorporada aos fundamentos da didática
histórico-crítica (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019), apresenta um avanço na
organização do ensino em uma perspectiva histórico-cultural. Melo (2017), a partir da teoria
da atividade (LEONTIEV, 2004) e da periodização histórico-cultural do desenvolvimento
psíquico (MARTINS; ABRANTES; FACCI, 2016) reorganiza os ciclos. E no tange à
dinâmica, deve-se considerar o movimento espiralado dialético do desenvolvimento das
atividades dominantes e as mudanças psíquicas ao longo do processo de escolarização.
A terceira diz respeito à lógica do ensino nos ciclos de escolarização e a lógica
interna do momento do desenvolvimento do psiquismo do estudante, em que não existe
uma correspondência absoluta entre esses dois elementos. Portanto, compreendemos os
ciclos em sua dinâmica, que não é só organizativa dos períodos escolares, mas, também, da
apropriação do conhecimento. O primeiro ciclo de escolarização referente a educação
infantil se estrutura da seguinte maneira:

Figura 2. Ciclos de escolarização

Fonte: MELO, LAVOURA E TAFFAREL (2020).

O primeiro ciclo tem como objetivo a organização dos dados da realidade. Nos
ciclos de escolarização são incorporados à lógica da periodização do desenvolvimento,
apontando suas atividades-guia, considerando as contradições impostas pelo modo de
produção, o tipo de pensamento, colaborando para a organização do trabalho docente, a
partir da tríade conteúdo-forma-destinatário (MARTINS, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de desenvolvimento do ser humano não acontece por vias meramente
biológicas, mas pela relação contraditória entre a apropriação da cultura e o desenvolvimento
das estruturas biofísicas do ser. Nesse processo, a transmissão dos conhecimentos
historicamente produzidos pela humanidade é um elemento indispensável para garantir às
futuras gerações as máximas possibilidades de desenvolvimento.
Portanto, defendemos a importância da educação escolar e do professor para
garantir que a escola cumpra a sua função social, compreendendo-a enquanto espaço
democrático para o acesso aos conhecimentos elaborados, clássicos, sistematizados,
adequando às possibilidades concretas dos alunos.
Essas teorias nos permitem afirmar que a categoria central que explica o
desenvolvimento na infância é a atividade. A partir dela que o psiquismo humano/da
criança se qualifica como sistema interfuncional.

Assim, a abordagem crítica-superadora se apresenta como uma das teorias
metodológicas de ensino da educação física que mais avança, por propor a organização
do trabalho pedagógico a partir de ciclos de escolarização, considerando a lógica da
periodização do desenvolvimento, a teoria da atividade, considerando as determinações
do modo de produção capitalista que incide sobre os indivíduos singulares em cada etapa
do processo de escolarização.
Nesse sentido, conferimos que o grande desafio para os docentes é articular os
conteúdos específicos da cultura corporal, pensando a sua organização de ensino em cada
ciclo de escolarização. Apontamos contribuições para o primeiro ciclo de escolarização,
referente à educação infantil, e a forma de desenvolver o trabalho educativo, para que
seja garantido, as máximas possibilidades de desenvolvimento, a partir dos
conhecimentos mais desenvolvidos e mais qualificados, em especial na escola pública.

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND CONCEPT FORMATION
IN PRESCHOOL AGE: CONTRIBUTIONS OF THE CRÍTICOSUPERADORA APROUCH AND HISTÓRICO-CRÍTICA
PEDAGOGY
ABSTRACT
The text discusses the role of physical education in the formation of concepts in early
childhood education, based on a bibliographical review of the contributions of the
periodization of child development and Histórico-Crítica Pedagogy, and its articulation with
the Crítico-Superadora Approach. The results show that from early childhood education on,
school education must be mediated by scientific knowledge; and the developmental
pedagogical work based, also, on the periodization of development.
KEYWORDS: Physical education; Child education; Concept formation.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN
EDAD PREESCOLAR: CONTRIBUCIONES DEL ENFOQUE CRÍTICOSUPERADOR Y PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA
RESUMEN
El texto discute el papel de la educación física en la formación de conceptos en la educación
infantil, a partir de una revisión bibliográfica de los aportes de la periodización del
desarrollo infantil y la Pedagogía Histórico-Crítica, y su articulación con el Enfoque CríticoSuperador. Los resultados muestran que desde la educación infantil en adelante, la
educación escolar debe estar mediada por el conocimiento científico; y el trabajo pedagógico
desarrollista basado, también, en la periodización del desarrollo.
PALABRAS CLAVES: Educación física; Educación infantil; Formación de conceptos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; trabalho remoto; COVID-19.

INTRODUÇÃO
A propagação do vírus causador da COVID-19 no início de 2020 modificou de muitas
formas o modo de vida da população mundial. Na tentativa de conter a doença várias medidas
foram tomadas pelos órgãos reguladores, entre elas, o distanciamento social, a necessidade de
fechar órgãos públicos e o comércio foi iminente. Com isso, o mundo do trabalho sofreu
mudanças expressivas (BRAZ, 2020). O funcionamento das escolas foi afetado e a saída para
esse impasse, em muitos casos, foi o ensino remoto.
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A falta de conhecimento para lidar com ferramentas digitais é um exemplo de como a
prática pedagógica sofreu alterações, e pelo caráter emergencial não houve tempo hábil para
formações prévias. Considerando esses aspectos, esse estudo busca compreender como os
professores de Educação Física, das escolas públicas de Juazeiro – BA, têm adaptado suas
práticas pedagógicas em formato remoto no contexto da pandemia da COVID-19.

PROCESSO METODOLÓGICO
Esse estudo é um recorte da pesquisa do Laboratório de Estudos da Cultura Corporal
(LECCORPO), Práticas Corporais no Cenário da Pandemia do COVID-19: lugares do
profissional em tempos de distanciamento, de abordagem qualitativa e dividida em etapa
preliminar e coleta de dados. A etapa preliminar deu-se a partir do levantamento das
atividades online disponibilizadas de forma pública pelos professores em plataformas de
compartilhamento de vídeos. Para a segunda etapa foram realizadas seis entrevistas
semiestruturadas realizadas via internet.
Os contatos telefônicos dos professores foram obtidos por meio da Secretaria de
Educação de Juazeiro, mediante diálogo. O convite foi feito via Whatsapp, e para as
entrevistas, utilizamos a plataforma Google Meet. Essas foram transcritas e apresentadas aos
colaboradores para leitura e correção quanto aos fatos relatados. A interpretação dos dados se
dará através da análise cultural de Du Gay et al. (1997) e Moraes (2016). Apresentamos neste
resumo uma síntese de algumas percepções encontradas, considerando que este trabalho se
encontra em andamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho docente já envolve muitas atividades para além das aulas (Wittizorecki,
Molina Neto, 2005). Os resultados prévios de nossa pesquisa apontam que os professores
percebem: dificuldades no processo de adaptação ao formato remoto de ensino; problemas de
acesso e conexão com a internet; a falta de conhecimentos tecnológicos que corrobora para os
inconvenientes relacionados a não disponibilidade de equipamentos necessários para
possibilitar a condução das aulas e elaboração de atividades; e intensificação do trabalho
docente. Algumas dessas percepções já destacadas por Silva et al (2021).

Percebeu-se nas falas apresentadas o fortalecimento de aulas teóricas já que estas não
sofreram muitas alterações e alguns conteúdos foram preservados. Entretanto, houve o
empobrecimento das aulas práticas e da relação teoria/prática, pois a falta de contato
presencial, de certa forma, impede a execução a contento de atividades propostas, bem como,
a impossibilidade de socialização nas atividades. Alguns mencionaram a dificuldade em
avaliar a participação dos alunos, pois a distância impede o acompanhamento das atividades
pelo professor.
Foi evidente na maioria das falas, a falta de apoio (financeiro e distribuição de
equipamentos e materiais) para o ensino remoto, o que tornou o processo mais dificultoso,
pois alguns professores tinham apenas o celular de uso pessoal e alegaram que o mesmo não
suportaria as demandas profissionais, alguns relataram investimentos em aparelhos novos,
inclusive computadores. O que gerou também uma individualização (culpabilização), ou seja,
o professor deveria dar conta de fazer as adaptações, mesmo com apoio pedagógico reduzido
e sem acréscimo financeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução dessa pesquisa tem nos permitido entender a realidade que surge a partir
da pandemia mundial de COVID-19 e que vem alterando as formas de organização social dos
sujeitos envolvidos, através da compreensão das práticas pedagógicas e condições de trabalho
dos docentes de Educação Física. É necessário ficar atento para mais uma onda de
intensificação do trabalho e de individualização dos professores.
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Este resumo se trata de uma pesquisa em andamento, com finalidade de refletir a
educação física escolar no contexto da pandemia do COVID-19, buscando analisar as
experiências pedagógicas no ensino remoto dos professores e estudantes da rede pública do
estado de Pernambuco. Com fins de problematizar as adversidades encontradas e estratégias
diante do combate da pandemia, que vem provocando mudanças nas atitudes das pessoas,
influenciando as maneiras delas se relacionarem, ultrapassando limites, historicamente
acumulados nas esferas biológica, educacional, política, econômica, repercutindo no estilo de
vida, acarretando o fechamento de unidades escolares (creches, escolas, faculdades e
universidades). De certa maneira vem tensionando as pessoas a assegurarem soluções para a
sobrevivência, através da adoção da prática de distanciamento social.
Desta maneira, a educação física escolar, como disciplina que desenvolve o ser humano de
forma integral, pode ser entendida como:
área de conhecimento que vai tratar da cultura corporal com
finalidade de formar cidadãos com autonomia e capacidade de produzir e
reproduzir, na sociedade, conhecimentos socialmente construídos, tais como
esporte, danças, lutas, ginásticas e todo tipo de práticas corporais, abordadas
numa perspectiva crítico reflexiva, para o seu desenvolvimento em busca de
bem-estar e crescimento saudável. (CONCEIÇÃO,2017, p.21).

Diante deste conceito sobre educação física escolar e do surgimento de novos
prob 2 lemas na pandemia, as aulas de educação física estão sendo afetadas com novos
desafios, colocando a realização em questionamento e reestruturações no modelo de ensino,
trazendo os processos tecnológicos como a principal ferramenta para o prosseguimento das
atividades, neste viés, percebe-se a existência de desigualdades, uma vez que, segundo o
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IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) cerca de 46 milhões de brasileiros não
possuem acesso à internet, ainda que a vulnerabilidade de muitas crianças e jovens brasileiros
com a pandemia se intensificou, demonstrando dificuldades para o acompanhamento das
aulas.
Esta pesquisa encontra-se em andamento, buscando analisar os procedimentos de
ensino no contexto das aulas de educação física escolar no ensino remoto , delimitando o
estado de satisfação de professores e estudantes, compreendendo como os novos recursos
tecnológicos de ensino estão sendo utilizados para dar continuidade ao aprendizado dos
indivíduos, ademais, como alcançar a todos, já que diversos fatores, impedem uma boa parte
dos alunos a terem acesso a uma educação de qualidade.
Os resultados serão obtidos através da observação direta por meio de análise de
questionários aplicados aos estudantes. Será desenvolvida em uma escola de referência em
ensino médio da rede estadual de Pernambuco. A coleta dos dados será realizada por meio de
questionários estruturados aos estudantes, além da conversa direta com o professor de
Educação Física da instituição.
Portanto, a educação física como disciplina que contribui para o desenvolvimento
integral do ser humano, procurando soluções para o desenvolvimento emocional dos
estudantes, responsabilidade, interação e pulso firme para com as adversidades surgidas neste
período turbulento.
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INTRODUÇÃO
Compreendendo o distanciamento entre Universidade/Escola existente nos cursos de
formação de professores, como aponta Zeichner (2010), o Projeto de extensão “Lusco Fusco:
Lutas na Escola” busca organizar suas ações a partir da construção de espaços dialógicos,
ampliando a aproximação entre os atores desses espaços. Uma das ações do projeto, o "Curso
de Extensão Lutas na Escola", teria sua terceira edição no ano de 2020. Contudo, devido ao
cenário pandêmico e a impossibilidade da realização de ações presenciais, o projeto se viu na
necessidade de olhar novas perspectivas para sua permanência.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os dados iniciais referentes a
primeira temporada do Podcast “Educação Física Escolar Lutas em Debate”. O Podcast
objetiva viabilizar em plataformas de áudio discussões e trocas sobre as lutas no ambiente
escolar, reconhecendo- as, conforme Soares et al (2012) como bloco pertencente à Cultura
Corporal, conteúdo da Educação Física (EF). Provocando reflexões acerca das temáticas
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propostas (Extensão Universitária; Escola e sua função social; EF e Cultura corporal e
Concepções na EF) emergentes da reconfiguração dos módulos do terceiro curso de extensão.
O

PODCAST

LUTAS

EM

DEBATE:

ESPAÇO

DE

ENCONTRO

UNIVERSIDADE/ESCOLA
A produção da primeira temporada organizou-se em seis etapas: reuniões gerais, do
grupo de trabalho, roteiro, gravação, edição e publicação. Foram produzidos sete episódios
(Ep.), com duração média de 80 minutos e com no mínimo dois convidados para cada, sendo
eles professores da Educação Básica, professores em formação e estudantes da Educação
Básica.
O “Episódio Piloto #1” apresentou a temporada e contextualizou a criação do Podcast
41 reproduções(Rep.). Já o segundo, intitulado “#2 Extensão Universitária e o Projeto de
Extensão Lusco ‘fusco”, se propôs a discutir o cenário da extensão universitária e da criação
do projeto, apresentou o menor alcance (30 Rep.).
Os números de reproduções permitiram perceber o aumento do público a partir do
terceiro Ep. “#3 Escola e sua função social”, onde os atravessamentos presentes no ambiente
escolar foram debatidos, (35 Rep.). Diante do início do período letivo de forma remota na
UFRJ, buscamos propor parceria com professores de algumas disciplinas a partir da
articulação com o podcast. Acreditamos que por conta disso ocorreu um aumento expressivo a
partir do quarto ep. “#4 Educação Física, Concepções de Ensino e Cultura Corporal” (77
Rep.).
Para além da parceria com disciplinas curriculares, a influência dos convidados no
campo da pesquisa também se mostrou como variável para o aumento das reproduções
observando-se no quinto Ep., “#5 Metodologias do Ensino de Lutas na Escola” (86 Rep.). A
periodicidade na publicação se mostrou como possível fator para o declínio de reproduções no
sexto Ep. “#6 Metodologias do Ensino de Lutas na Escola” (46 Rep.) já que o intervalo entre
os dois episódios foi maior que o regular.
Por fim, o Ep. “#7 Metodologias do Ensino de Lutas na Escola” (93 Rep.) obteve o
maior alcance, uma vez que a abordagem pós-crítica, muito discutida nas pesquisas da EF
Escolar, esteve presente. Com isso, reconhecemos que a primeira temporada apresentou uma
média de 58,4 reproduções.

Além das reproduções, o alcance geográfico estendeu-se por todas as regiões do país.
Destacamos as regiões Sul e Sudeste, ocupando 59% de abrangência. Em seguida, Nordeste
(24%), Norte (10%) e Centro-oeste (7%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da experiência do Podcast “Educação Física escolar: lutas em debate”
podemos apresentar os dados iniciais obtidos na busca por provocar e ampliar reflexões
acerca das lutas e da Cultura Corporal, conservando a dialogicidade pretendida pelo projeto.
Entendendo o potencial formativo do podcast, a segunda temporada já está delineada. Voltada
a um olhar histórico e documental nas lutas brasileiras, sob a ótica de diferentes vivências,
como: pesquisadores das respectivas lutas, cordelista, educador indígena, jornalista e outros,
pensando na contribuição dos diversos aprendizados para a EF escolar.
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RESUMO
A pesquisa realizada objetiva apresentar os desafios do processo de ensino e aprendizagem
nas aulas remotas de Educação Física na percepção docente. Trata-se de uma pesquisa
descritiva com a utilização de entrevista estruturada que contou com a participação de duas
professoras da educação básica que atuam na área. Os resultados indicam que os desafios se
concentram na infraestrutura, materiais didático-pedagógicos e falta de autonomia docente,
fragilizando o processo de ensino e aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino e Aprendizagem; Educação Física; Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
O conhecimento não é algo que é recebido pelo estudante de forma passiva e sem uma
reflexão adequada, ao contrário, necessita da curiosidade, do anseio pelo saber, de forma que
possa transformar sua realidade, inventando e reinventando-a. Logo, o processo de ensino e
aprendizagem precisa ser estruturado a partir de uma relação participativa entre professor e
estudante, sendo que o primeiro é responsável pelo ato de ensino e facilitar a aquisição do
conhecimento sistematizado, enquanto a do segundo é a de apreender e se apropriar desse
conhecimento, se permitindo conhecer e reconhecer a realidade que o cerca (FREIRE, 2013).
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O processo de ensino e aprendizagem ilustra essa relação destacada por Freire (2013),
não sendo algo estático ou pré-estabelecido. Não se trata de algo fixo, até porque, ambas as
palavras não podem ser adotadas de formas separadas nesse processo, portanto, de acordo
com Kubo e Botomé (2001) o ensino e aprendizagem consiste em um complexo sistema de
interações entre professor e estudante. Segundo Anastasiou (2015) e Basei (2008) é uma
prática social complexa que acontece entre o professor e o estudante, abrangendo as ações do
ensinar e aprender.
Para tanto, o papel de um professor reflexivo é crucial para promover o aprendizado,
oportunizando seus saberes para além de conhecimentos escolares, estimulando o pensamento
crítico em suas aulas, considerando os estudantes como sujeitos construídos historicamente,
que trazem consigo conhecimentos e experiências que precisam ser consideradas no processo
escolar.
Processo este que no ano de 2020 passou a ter uma ressignificação da prática
pedagógica a partir da pandemia causada pela Covid-19, resultando na alteração dos modelos
didático-pedagógicos e estruturas curriculares das escolas. Como consequência as aulas
passaram a ser realizadas no formato remoto – online, ou híbrido. Na Educação Física, essa
realidade tornou-se ainda mais peculiar, uma vez que os conteúdos precisam considerar os
elementos da cultura corporal, por meio da aprendizagem vivenciada e experienciada em
práticas que estimulem o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social para além das
interações promovidas pelas relações com os conteúdos e o cotidiano dos estudantes.
Essa mudança no sistema presencial para remoto-online provocou uma ruptura no
modelo tradicional de aulas vigente, entretanto, trouxe consigo dificuldades relacionadas ao
acesso e uso das tecnologias, organização didático-pedagógicas e operacionais para a
realização do planejamento. Assim, a partir das incursões apresentadas, esta pesquisa objetiva
apresentar os desafios do processo de ensino e aprendizagem nas aulas remotas de Educação
Física na percepção docente.
METODOLOGIA
O estudo sustenta-se na pesquisa do tipo descritiva (THOMAS; NELSON e
SILVERMAN, 2012). Como instrumento para a coleta dos dados, utilizou-se uma entrevista
estruturada, composta por questões previamente definidas que articulam com o tema

(SEVERINO, 2017; GIL, 2017). A entrevista teve como centralidade objetiva da temática três
questões cuja categoria basilar referia-se ao processo de ensino e aprendizagem nas aulas de
Educação Física no período das aulas remotas.
Considerada uma pesquisa intencional, por se tratar de uma pesquisa piloto, a amostra
foi composta por duas professoras da educação básica da cidade de Maringá-PR, de uma
escola pública sendo do Fundamental anos iniciais e anos finais, denominadas Prof1 e Prof2.
A pesquisa integra ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Educação Física e
Políticas Educacionais (GEEFE), e devidamente aprovada pelo Comitê de ética e pesquisas
sob o Parecer nº 4.501.175/2021.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados apresentados são trazidos a partir dos questionamentos, quais sejam:
“O que é o processo de ensino e aprendizagem para você? Como ele se dá na
Educação Física?”. Como conseguinte obteve-se as seguintes percepções docentes:
Vejo o professor como protagonista no processo ensino e aprendizagem,
sendo um facilitador e mediador na compreensão e obtenção do
conhecimento.
Na EDUCAÇÃO FÍSICA, este processo acontece nas interações com os
alunos (professor/ aluno, aluno/ aluno), através de recursos visuais,
conversas, resgate sobre os conhecimentos prévios, vivências lúdicas,
motoras, pesquisas... (Prof1).
O ensino e a aprendizagem são dois pontos importantes de um mesmo
processo e essa relação deve ser recíproca. O professor deve planejar, dirigir,
controlar e incentivar o processo de ensino, a fim de estimular a
aprendizagem dos alunos.
Os conteúdos de ensino dentro da disciplina de educação física devem ser
sistematizados e organizados de acordo com os objetivos. Dessa forma, o
professor conduz e dirige o processo sob condições concretas das situações
didáticas, cujo desenvolvimento se assegura na assimilação ativa de
conhecimentos e habilidades pelos alunos (Prof2).

As afirmativas docentes apontam para o fato de que a percepção das professoras
caminha em consonância com os autores ao afirmarem que o processo de ensino e
aprendizagem é estabelecido a partir de uma relação ativa entre professor e aluno (KUBO &
BOTOMÉ, 2001; ANASTASIOU & ALVES, 2015; BASEI, 2008). Cabe ao professor ser o
polo ativo nesse processo, atuando como mediador do conhecimento, possibilitando que o
aluno tome posse do conhecimento sistematizado, sempre levando em consideração que o
aluno traz consigo conhecimentos prévios, que servem como alicerce para novos

conhecimentos, cabendo ao professor valorizar essas experiências (AUSUBEL, 1982 apud
SILVA et al, 2020).
“Considerando os professores e os alunos, como agentes constituintes desse processo,
como deve ser a relação entre eles de forma a maximizar o aprendizado?”
Nos foi orientado que neste momento de pandemia, seríamos professores
mediadores. A princípio o aluno assistiria às aulas na tv, e viria para os
meets, com a dúvida para sanar. Mas não vejo isto ocorrendo. Pelo menos
nas minhas aulas, os alunos não sabem o que está passando na tv (aula
Paraná), então acontece toda uma explicação do conteúdo e assim, vou
perguntando se eles entenderam ou não. Os alunos não são submissos,
porém, eles não possuem autonomia para aprenderem sozinhos, através de
aulas na TV e leitura de slides. (Prof1)
O professor pode utilizar da sua autoridade, mas tem que tomar cuidado para
não ser autoritário. E o equilíbrio entre autoridade e autoritarismo é um
exercício complexo, mas indispensáveis para que professores e alunos
conquistem a disciplina necessária para a aprendizagem. Em relação à
interação professor e aluno é um aspecto fundamental da organização da
“situação didática”. Uma vez que, a atuação como mediador deve tornar o
professor um facilitador do aluno com o conteúdo e nas diversas situações
cotidianas, fazendo com que o processo da aprendizagem auxilie nas
resoluções de problemas. (Prof2)

Observa-se que a Prof1, apresenta na resposta aspectos da realidade atual (2020-2021),
na qual as aulas estão sendo ministradas de forma remota em resposta a pandemia Covid-19.
Para Prof2, o professor deve utilizar da autoridade que possui para auxiliar na
efetivação do processo, mas sem ser autoritário. Além disso, destaca, que o professor também
vem como um mediador do conhecimento, facilitando a aquisição do conhecimento
sistematizado por parte do estudante.
“Por fim, com essa nova realidade de ensino devido a pandemia da covid-19, na sua
opinião, quais as influências positivas e negativas ficaram para o futuro do processo de
ensino e aprendizagem?”
As influências positivas, acredito que seja os inúmeros recursos tecnológicos
que utilizamos em salas virtuais, que agrega valor nas explicações e facilita
os participantes entenderem melhor os conteúdos (já que na escola é muito
difícil você conseguir passar vídeos, slides, pois muitas vezes tínhamos que
reservar os materiais ou a sala multimídia e as vezes não tinha horário).
As negativas com certeza é a de que vários alunos não possuem tecnologia
para acompanhar os meets, ficando apenas com atividades impressas, falta a
vivência prática, lúdica, motora que é inerente à nossa área, e a incerteza de
que o aluno está se apropriando do conhecimento, a socialização. (Prof1)
Haverá registros bons e ruins na memória afetiva de cada um, que
possivelmente influenciarão a vida desse estudante de alguma forma. Ainda

não sabemos como esses alunos chegarão para nós, como está o nível de
aprendizagem, tudo é um momento de espera e esperança. Sabemos que o
caminho é sinuoso, não sabemos o que terá na próxima curva, mas
esperamos sempre um amanhã melhor, uma educação física de qualidade.
(Prof2)

Observa-se que a Prof1 e Prof2 apresentam como pontos positivos a facilidade na
utilização das tecnologias trazidas pelo ensino remoto, uma vez que houve a necessidade na
apropriação de novas ferramentas didáticas implementadas nas aulas. Entretanto, apontam a
necessidade de se “olhar” para a diversidade da realidade dos estudantes, uma vez que o
acesso a tecnologia, as redes e a internet ainda não é a realidade de todos os estudantes da
educação básica, o que indica a necessidade de ações políticas educacionais e governamentais
para a busca de estruturação dessas amarras encontradas neste contexto que a educação se
encontra na atualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o processo de ensino e aprendizagem e as percepções das professoras,
verifica-se como fragilidades destacadas pelos professores entrevistados em relação as aulas
de Educação Física no contexto remoto refere-se à questões estruturais e as ferramentas
didático-pedagógicas disponíveis. Destacou-se a escassez e a inviabilidade da autonomia do
professor na elaboração e execução do planejamento de forma a adequá-lo as necessidades e
demandas das turmas.
Ressalta-se que esta foi uma pesquisa realizada de forma intencional, considerada um
piloto, desta forma apresenta limitações referentes ao quantitativo de sujeitos entrevistados,
para além do fato de estar estritamente relacionado a percepção da realidade de atuação no
contexto público do ensino. Portanto, para estudos futuros sugerimos a ampliação da
amostragem, incluindo uma diversidade de contextos educacionais conferindo maior
fidedignidade aos futuros resultados encontrados.

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION IN REMOTE EDUCATION: CHALLENGES
FOUND IN THE TEACHING AND LEARNING PROCESS
ABSTRACT
The research carried out aims to present the challenges of the teaching and learning process in
remote Physical Education classes in the teacher's perception. This is a descriptive research
with the use of a structured interview with the participation of two basic education teachers
who work in the area. The results indicate that the challenges are focused on infrastructure,
didactic-pedagogical materials, and lack of teaching autonomy, weakening the teaching and
learning process.
KEYWORDS: Teaching and Learning; Physical Education; Remote Teaching.
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN EDUCACIÓN A DISTANCIA: DESAFÍOS
ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
RESUMEN
La investigación tiene como objetivo presentar los desafíos del proceso de enseñanza y
aprendizaje en las clases de Educación Física a distancia en la percepción del docente. Es una
investigación descriptiva con el uso de una entrevista estructurada, contó con la participación
de dos docentes del área. Los resultados indican que los desafíos se centran en la
infraestructura, los materiales didáctico-pedagógicos y la falta de autonomía docente,
debilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza y Aprendizaje; Educación Física; Enseñanza remota.
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Infância; Pesquisa Educacional.
INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é identificar e analisar os referenciais teóricos que
subsidiaram os trabalhos acadêmicos na área de Educação Física Escolar, especialmente
voltados para crianças, defendidos no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da
Universidade de Brasília - PPGEF/UnB, desde a sua implantação, em junho de 2006, até
março de 2021. Considerando o percurso de 15 anos de funcionamento do PPGEF/UnB,
propõe-se oferecer um diagnóstico, não esgotado, para nortear tanto o desenvolvimento do
programa, quanto a prática pedagógica da educação física escolar para crianças,
identificando as tendências teórico-metodológicas e estabelecendo novas perspectivas.
Relacionar o fazer com o compreender na prática da educação física tem sido o
desafio de muitos pesquisadores e professores. Nessa direção, a pesquisa em Educação
Física Escolar é representada como significativa, tanto em teses e dissertações, como em
periódicos e congressos (BETTI, 2011).
METODOLOGIA E ANÁLISE
Trata-se de uma revisão sistemática, a partir da análise documental dos trabalhos
defendidos no PPGEF/UnB. No total foram encontradas 33 teses e 263 dissertações no
Repositório

Institucional

da

UnB,

da

Faculdade

de

Educação

Física

-

FEF

(https://repositorio.unb.br/handle/10482/783). Cabe destacar que esse tipo de análise
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proporciona um panorama sobre um campo de interesse, identificando tendências e limites, e
oferecendo um diagnóstico para nortear seu aprimoramento (LUNA, 1997).
Do volume de 296 trabalhos analisados, apenas 13 (4,38%) correspondem à área de
Educação Física Escolar voltados para o público infantil. As pesquisas foram subsidiadas com
base em diferentes referenciais teóricos, como o desenvolvimento motor, a perspectiva
histórico-cultural e a sociologia da infância, com predomínio deste último. Além do
referencial teórico, analisaram-se as temáticas tratadas, destacando-se o tema infância/criança
(28%), corpo (16%) e prática pedagógica (16%). Além disso, os estudos realçam a
perspectiva da cultura corporal da infância, que aos poucos vem sendo consolidada, sobretudo
no ambiente escolar. Isso nos permite considerar que a área se caracteriza como emergente,
apresentando um certo avanço, embora discreto, em relação às discussões sobre a infância
(OLIVEIRA, 2003). Observa-se, portanto, uma relação entre os referenciais teóricos e os
temas abordados nas produções analisadas.
Pesquisar a escola e educação física, especialmente na fase da infância, envolve
garantir a participação infantil e considerar de forma significativa a inclusão das crianças, de
forma protagonista, em seu ambiente escolar. O trabalho educativo e a intencionalidade do
professor podem ser pautados pela práxis pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento
da formação humana. Construir uma prática pedagógica embasada exige estudo e preparação,
sobretudo dos agentes transformadores, os professores. Por isso, se justifica a aproximação
entre universidade e escola. O currículo, as políticas públicas de formação continuada e a pósgraduação podem ser um espaço integrado de contribuições (BRACHT et al., 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigar o que se tem produzido academicamente sobre determinado tema nos
permite perceber o contexto, as singularidades e os desafios da área. Conclui-se que a revisão
sistemática evidencia um baixo número de produções na área de Educação Física Escolar para
crianças pelo PPGEF/UnB, o que desafia o programa a investir na mobilização dos estudantes
para produzirem sobre o tema. Um programa de pesquisa, com foco em Educação Física
Escolar, não deve se justificar apenas pela relevância científica, mas sobretudo pela
importância social do tema, tendo em vista que a construção e produção acadêmica ressoam
na prática pedagógica e na formação continuada.
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RESUMO
INTRODUÇÃO
Os estudos curriculares, em especial a partir da década de 1980, vem ganhando
significativa atenção, constituindo a necessidade e/ou obrigatoriedade da produção de
propostas municipais, estaduais/distritais e nacionais (LOPES, 2004). A Educação Física
(EFI) enquanto um componente curricular, vinculado a área de linguagens, não se furta dessas
reflexões que vislumbram, dentre outras coisas, orientar os processos de escolarização. Busco
nesse texto, apresentar algumas análises realizadas sobre as relações de saberes, estabelecidas
pelos sujeitos, na proposta curricular estadual do Espírito Santo (ES) para a Educação Física e
suas práticas pedagógicas nas escolas estaduais que possuem Ensino Fundamental na cidade
de Vitória.
CAMINHOS INVESTIGATIVOS
A pesquisa parte da ideia de teoria enquanto caixa de ferramentas; currículo enquanto
linguagem (CORRAZA, 2001); proposições curriculares, em especial, o Currículo Básico
Escola Estadual (CBEE), como artefato pedagógico/cultural (SILVA, 2011). E ancora-se nos
Estudos Culturais, na análise cultural e no circuito da cultura (DU GAY et al., 1997).
Para desenvolver esse debate utilizo como elementos analíticos: o CBEE; os Projetos
Político-Pedagógicos (PP) das três escolas estaduais que possuem Ensino Fundamental na
O estudo contou com apoio financeiro do Programa de Demanda Social da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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cidade de Vitória/ES, aqui identificadas como Alfa, Beta e Gama; os Planos de Ensino dos/as
professores/as dessas instituições; 10 (dez) entrevistas semi-estruturadas com o corpo
pedagógico das escolas (docentes e gestores); e o acompanhamento das práticas pedagógicas
dos/as professores/as de Educação Física, no ano de 2018.
DISCUSSÕES E ANÁLISES
Apoiado nos elementos analíticos descritos acima, foi possível identificar alguns
discursos sobre a Educação Física escolar e os sujeitos nela envolvidos. Esses, estão
caracterizados em alguns documentos com pretensões curriculares (LDB; DCN; CBEE; PP’s
e nos planos produzidos pelos/as professores/as) que norteiam um projeto de escolarização,
anteposto nos preceitos do mundo do trabalho e das competências e habilidades. No prescrito,
dito, visto e vivido dos conhecimentos/saberes/conteúdos da EFI, que no espaçotempo escolar
(FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2016) flertam com a “cultura corporal” e/ou “cultura
corporal humana” (ESPÍRITO SANTO, 2009), podemos notar: a normalização e
burocratização das práticas pedagógicas; a responsabilidade de certo controle dos
comportamentos dos/as escolares; e a retórica discursiva do salvacionista do esporte e da
saúde. Desta forma, ela é um componente que incomoda toda a escola, seja por sua distinção
em relação aos demais e/ou por sua dificuldade em ser reconhecida.
As análises continuam examinando as condições de gestão, planejamento, e estrutura
das escolas e das aulas de EFI, problematizando o movimento entre o esperado/desejado pelo
corpo administrativo e o que os/as professores/as e alunos/as julgavam ser possível realizar.
Nesse ínterim, percebemos diferenças significativas nos discursos produzidos, onde as
relações e tensões institucionais aproximam-se e/ou distanciam-se de práticas de
investimentos/desinvestimentos pedagógicos, de acordo com as micropolíticas de negociações
do/no/com/sobre... o cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES
Em síntese, a EFI escolar foi constituída nas práticas pedagógicas estabelecidas nas
relações de saberes e poderes (CHARLOT, 2000; FOUCAULT, 2013) dos espaçostempos dos
sujeitos aos quais tive a oportunidade de acompanhar, onde ora o componente curricular se

produzia em dinâmicas de reflexões “críticas”, ora em atividade ritualística de ocupação dos
sujeitos escolarizados.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
Em 16 de Março de 2020, o atendimento presencial nas escolas da rede pública
municipal de Palmas-TO, foram suspensas em razão do surto epidemiológico pandêmico
causado pelo novo coronavírus (COVID-19). Essa suspensão foi amparada pelo decreto
Estadual nº 6.065, de 13 de março de 2020 (TOCANTINS, 2020), e Municipal nº 1.856, de 14
de março de 2020 (PALMAS, 2020). Diante desta suspensão, sabendo que a escola é um
espaço de aprendizado, e ainda considerando os direitos da infância e da juventude ao acesso
a educação, a Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) e diretoria municipal de Educação Infantil de Palmas (DMEI), estruturou um plano
de retomada das aulas de forma não presencial com a proposição de atividades em meios
virtuais e canal de TV.
Sabe-se que uma grande parcela das crianças não tiveram contato com as propostas em
decorrência das dificuldades ao acesso à internet ou até mesmo a TV. Segundo Couto, Couto
e Cruz (2020), o acesso a internet no Brasil é muito desigual, onde aproximadamente 50% da
população não tem acesso ou é limitado e instável. No entanto, houve a exigência por parte
dos órgãos de controle que se apresentasse e efetivasse um plano de retomada das atividades
educacionais, mesmo que de forma remota. Nesse sentido, o objetivo aqui é discutir sobre as
tentativas de interações nas mediações das propostas de brincadeiras da Educação Física na
Educação Infantil em Palmas-TO.
Para se conhecer as tentativas de interações realizou-se um estudo de cunho
documental, de natureza qualitativa (GIL, 1999), por meio do “Diário de Bordo”, um registro
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diário, em formato de relatório das ações docentes de uma professora de Educação Física de
um CMEI de Palmas-TO.
A retomada das atividades educacionais, após a suspensão em 16 de março, se deram a
partir da reestruturação do calendário escolar com proposta de atividades complementares não
presencial por meio da ferramenta “Palmas Home School” (PHS), com atividades quinzenais,
transmissão dessas propostas em formato de teleaula em canal aberto de TV e inserção destas
no canal do Youtube2, além de grupos de Whatsapp.
Após a reestruturação, além das ações da SEMED, cada CMEI organizou suas
estratégias para interação com as crianças. Em um CMEI da região norte de Palmas-TO, as
tentativas de interação nas mediações das propostas ocorreram de forma síncrona, por meio de
aplicativo de videoconferência, e assíncrona, por meio de vídeos animados. Nas mediações da
Educação Física, neste período, foram cinco encontros de forma síncrona com as turmas da
pré-escola, e oito envios de vídeos animados. As propostas via videoconferência
privilegiaram contação de história, jogo da memória, brincadeira de adivinha, caça ao tesouro
e leitura labial. Os vídeos interativos foram propostas por meio de teatro de miniaturas,
brincadeira de pular corda, amarelinha, escravo de Jó, expressão corporal com a dança, “o
meu brinquedo favorito”, batalha do movimento e show de talentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que apesar de todos os esforços para minimizar o impacto na qualidade da
educação em tempos de pandemia, isso não ocorreu de forma a contemplar todas as crianças
ao acesso às propostas de atividades, onde menos de 10% do total de crianças matriculadas
participaram dos momentos síncronos e menos de 5% das assíncronas. No entanto, houveram
tentativa para o momento histórico vivido, onde as mediações pedagógicas da Educação
Física não deixaram de acontecer.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
A inspiração do presente trabalho surgiu a partir da observação de resultados de uma
revisão sistemática onde foram analisadas produções sobre Educação Infantil nas cinco
últimas edições do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE). Nessa
pesquisa, observou-se que muitos trabalhos foram de autoria de licenciandos e ocorreram
significativas menções ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID).
Além disso, destacou-se a crescente de trabalhos submetidos com o tema Educação Infantil
nas últimas edições e que houve um aumento substancial do número de relatos de experiência
entre 2013 e 2019 (FERREIRA et al, 2020). A partir disso, o objetivo desse trabalho é
investigar quem são os autores dos relatos e quantos trabalhos foram realizados a partir de
experiências no PIBID e, ainda, problematizar sobre a possível contribuição do programa para
o aumento de relatos entre os anos citados.
Segundo Ambrosetti et al (2015, p. 371), o PIBID tem por entre seus objetivos a
“integração entre educação superior e educação básica, bem como contribuir para elevar a
qualidade da formação inicial dos docentes nos cursos de licenciatura”. Ainda, as autoras
consideram que o PIBID tem contribuído para a diminuição do distanciamento entre
universidade e escola, possuindo grande impacto na formação de professores.
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METODOLOGIA
A primeira etapa da revisão de 2020 foi pesquisar “Educação Infantil” em todos os
GTTs nos Anais de cada edição analisada. Ao final, foram encontrados 49 trabalhos e em
seguida, iniciou-se uma leitura flutuante para identificar se realmente os textos eram
relevantes para a pesquisa. Restaram 47 trabalhos para dar início à análise.
Em 2021, os trabalhos foram separados entre relatos com autoria de licenciandos (que
possuíam no mínimo um licenciando na composição de autores) e relatos sem autoria de
licenciandos (em que todos os autores já são formados). Depois de identificados esses relatos,
foram analisados os meios pelos quais as experiências foram proporcionadas, resultando nas
categorias: PIBID, estágio, residência pedagógica e projeto de extensão.
RESULTADOS
O ano de 2011 não contou com nenhuma submissão de relato com o tema. Em 2013,
foi apresentado apenas um, sendo ele de autoria de licenciandos e proporcionado através do
estágio. Na edição seguinte, o congresso teve um aumento significativo de relatos, recebendo
quatro com a temática, todos com autoria de licenciandos, sendo metade deles provindos de
experiências no PIBID, uma no estágio e uma através da extensão. Já em 2017, dois de três
relatos pertencem a licenciandos, sendo um vivenciado através do PIBID e um no estágio. Em
2019, ano que recebeu o maior número de relatos, contou com dez relatos, sendo cinco de
autoria de licenciandos (três no PIBID, um na residência e um no estágio).
A partir dos resultados acima se pode destacar que 50% ou mais dos relatos são de
autoria de licenciandos, em todos os anos que tiveram relatos. Ressaltam-se os anos de 2013 e
2015 com 100% dos relatos com autoria de licenciandos. Por ordem de maior expressão nos
resultados, segue o ano de 2017 com aproximadamente 66,67 % e logo em seguida o ano de
2019 com 50 %.
Quanto ao aumento no ano de 2015, o PIBID é responsável por metade dos relatos,
contribuindo para o exponencial alargamento do número total nesse ano. Em relação a 2019,
mais da metade dos relatos de autoria de licenciandos foram oriundos de experiências dentro
do PIBID que se comparados ao ano de 2017, só os relatos do PIBID correspondem ao
número total de relatos da edição anterior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final dessa pesquisa, constatou-se que a maioria dos relatos com a temática
Educação Infantil publicados nas últimas cinco edições do CONBRACE são de autoria de
licenciandos. Observou-se também que o PIBID é o espaço de formação que proporciona de
maneira expressiva que professores em formação relatem sua experiência e participem do
evento como autores. Por fim, foram observados também outros espaços de formação que
contribuíram com relatos sobre esse tema no CONBRACE como a residência pedagógica,
estágio e projetos de extensão.
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RESUMO
Objetivo deste estudo foi identificar os trabalhos disponibilizados no site do CONBRACE,
com a temática lutas/artes marciais, apresentados no GTT Escola, e também buscamos
analisar quais as lutas/artes marciais são mais desenvolvidas, assim como os tipos de
intervenções que são descritos. Dos CONBRACEs entre 1997 e 2019 identificamos 39
trabalhos. Além de lutas/artes marciais sem especificação esportiva, encontramos trabalhos
desenvolvidos com judô, jiu-jitsu, capoeira, boxe, taekwondo e sumô.
PALAVRAS-CHAVE: lutas; educação física escolar; artes marciais
INTRODUÇÃO
O movimento renovador na década de 1980 evidenciou ações didáticas da Educação
Física que priorizam o ensino de modalidades esportivas hegemônicas ou convencionais,
como vôlei, basquete, futsal e handebol, tanto nas práticas esportivas, quanto nas práticas
competitivas (SILVA e BRACHT, 2012). Ações que demonstram daltonismo cultural 2 ao
negligenciar diversas práticas corporais que também devem ser consideradas no currículo.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Daltonismo cultural ocorre quando não se enxerga as diferenças culturais presentes entre os grupos,
ignorando a riqueza existente nas diversas histórias e culturas de uma mesma população (MOREIRA;
CANDAU, 2003).
1
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Ao descolonizar o currículo percebe-se que são amplas as possibilidades de
tematização em aulas de Educação Física. Nesse sentido, grupos minoritários e hegemônicos
desfrutem das mesmas condições de representar e ser representados, contemplando tanto as
lutas, danças e jogos indígenas, rúgbi, pipa, ballet, funk, bolero, vôlei, o maculelê, forró,
capoeira, maracatu, entre tantas outras práticas corporais (NEVES; NEIRA, 2019).
A implementação dos instrumentos norteadores do ensino brasileiro, como os
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), e mais recentemente a Base
Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), mostram as lutas, artes marciais e esportes de
combate, como conteúdos com suas próprias características do campo da Educação Física.
Dentro desse contexto temos o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE),
criado em 1978, uma entidade científica que congrega pesquisadores ligados à área de
Educação Física/Ciências do Esporte. Entre os principais eventos nacionais, está seu evento
científico, o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), realizado a cada
dois anos.
Diante disso, nosso objetivo é identificar os trabalhos apresentados e disponibilizados
no site do CBCE, com a temática lutas, apresentados em todas as edições do CONBRACE, no
Grupo de Trabalho Temático (GTT) Escola, e mais especificamente, analisar quais as lutas
que mais são desenvolvidas nos trabalhos identificados, assim como os tipos de intervenções
que são descritas.
MÉTODO
Este estudo se caracteriza por ser uma revisão sistemática qualitativa. Segundo Gomes
e Oliveira (2014) a revisão sistemática como opção para não apenas agrupar informações, é
importante para acompanhar o fluxo científico de um período específico, chegando ao seu
ápice na descoberta de lacunas e direcionamentos viáveis para a explicação de temas
pertinentes.
Optamos por este intervalo de tempo, 1997 a 2019, em função da criação do GTT
Escola, em 1997, e a realização do último CONBRACE em 2019, até a presente data desse
estudo, 2021. Considerando que o CONBRACE é realizado a cada dois anos, totalizando 12
congressos.

O acesso aos anais, foi realizado por meio da plataforma online, pelo site do CBCE, as
palavras chaves pesquisadas, para obter os resultados dessa pesquisa foram: “luta”, “lutas”,
“arte marcial”, “artes marciais”, “esporte de combate”, e “esportes de combate”.
Além da pesquisa por palavras-chaves, foi feito a leitura de todos os títulos dos
trabalhos, e ainda permanecendo dúvida, os resumos foram lidos, no intuito de analisar se
estavam de acordo com os critérios de inclusão. Para alguns trabalhos foi necessário a leitura
na integra, pois os resumos não eram conclusivos.
A partir disso, notamos a necessidade de incluir mais 17 trabalhos que não tinham as
palavras chaves em seus títulos, mas traziam como tema, capoeira, boxe, judô e jiu-jitsu, no
contexto escolar. Enquanto 6 trabalhos foram descartados, pois faziam referência a “luta”,
mas no contexto de “luta social”.
Ao final, identificamos 1.028 trabalhos, sendo 39 relacionados aos critérios de
inclusão deste estudo, representando 4% do total.
Considerando que os anais disponibilizados no site do CBCE, no ano de 1997, não
estão divididos em GTT’s, como dos anos sucessores, não foi possível identificar quantos
trabalhos foram aceitos naquele ano. E ainda, os trabalhos de 2001 e 2003 não foram
contabilizados, pois não estão disponíveis no site.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados apresentados na tabela 1, observamos uma significativa crescente
dos trabalhos no GTT Escola ao longo dos anos, com um salto de quase o dobro de trabalhos
no ano de 2011 para 2013, e aumento visto também nos anos de 2017 para 2019.
Tabela 1: quantidade de trabalhos no GTT Escola e quantidade de trabalhos com a temática lutas.
GTT Escola

1997¹ 1999² 2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Total

-

Lutas na escola 0

20

56

36

56

70

120

139

190

341

1

0

0

2

3

4

5

13

11

¹ No ano de 1997, nos anais disponíveis, os trabalhos não foram divididos por GTT’s no site.
² No ano de 1999, o GTT Escola estava unido com o Educação Física/Esporte, formando o GTT1 –
Educação Física/Esporte e Escola.

Fazendo uma comparação entre os anos de 1999, ano que conseguimos identificar o
GTT Escola nos anais, com o ano de 2019, temos um aumento de 1.605% na quantidade de
publicações.
Acompanhando essa evolução, porém em proporções menores, notamos também os
trabalhos com a temática lutas na escola, que aumentaram a partir do ano de 2009, com
destaque nos anos de 2015 para 2017, com mais do dobro de trabalhos. Apesar da pequena
queda de trabalhos publicados em 2019, são números consideráveis. Comparando o ano de
1999 com o ano de 2017, onde temos a maior quantidade de trabalhos, temos um aumento de
1.200% na quantidade de publicações.
Analisando os 39 trabalhos, 19 trataram lutas e esportes de combate de maneira geral,
sem a especificação de uma luta em si. Segundo Pereira (2018) mesmo que este conteúdo não
seja intensamente desenvolvido na formação inicial do professor, não é preciso ter um denso
conhecimento sobre práticas de lutas especificas, já que os aspectos que envolvem os
elementos das lutas são satisfatórios para serem trabalhados na EFE, e não é necessário temer
aplicá-los nas aulas.
Falando sobre luta, esporte de combate, ou arte marcial, especificando qual a luta
trabalhada, tivemos 20 trabalhos citando o judô, jiu-jitsu, capoeira, boxe, taekwondo e o
sumô, em suas temáticas. Para Cartaxo (2011) o ensino superior tende a uma formação
generalista ao conteúdo de lutas nos cursos de Educação Física, ou seja, existe pouco
aprofundamento nos aspectos filosóficos, históricos e técnicos táticos. Professores que
possuem uma vivência em uma ou mais modalidades de lutas, por consequência,
desenvolvem esses conteúdos de forma mais elaborada e segura na EFE.
De acordo com Bonfim (2010) cada vez mais a Capoeira adentra o ambiente escolar,
seja pelas aulas de Educação Física, ou atividades extracurriculares, ou datas comemorativas,
ou apresentações de grupos da comunidade, etc. No entanto, sendo somente a partir da criação
dos PCN's em 1998, que a Educação Física passou a contemplar mais esta modalidade de
esporte, jogo, folclore, arte, cultura com legitimação. O autor ainda observou que existe uma
importância cultural, histórica, comportamental, e social, da introdução da cultura corporal
através do uso da capoeira na Educação Física escolar.
Sobre o judô no Brasil, Alves Junior (2001) sinalizou que algumas faculdades de
Educação Física apresentavam o judô como uma disciplina obrigatória, enquanto em outras

ela pode ser uma disciplina eletiva, na grade curricular. Na pesquisa de Violin et al (2019)
todos os professores pesquisados consideram o judô como um conteúdo essencial à Educação
Física escolar. Isso pode explicar o aparecimento do judô como segunda luta mais citada.
Observando as metodologias apresentadas nos trabalhos identificados, verificamos
que todos os trabalhos se enquadram em pesquisas qualitativas, com destaque a 21 relatos de
experiência.
Através das lutas seus praticantes podem alcançar diversos benefícios nos aspectos
motor, cognitivo e afetivo (FERREIRA, 2006). No entanto, esse conteúdo deve estar
organizado, onde as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais estejam bem
estabelecidas, para que dessa forma seja alcançado os objetivos do tema proposto em cada
aula (CARTAXO, 2011). A atenção a esses aspectos permite que o aluno conheça mais sobre
o caráter histórico e filosófico das lutas, e não apenas o fazer por fazer, com ênfase apenas na
própria habilidade motora.
Nenhum dos trabalhos que propuseram intervenções na EFE trataram o ensino das
lutas apenas como aquisição de habilidades motoras, todos trouxeram aspectos teóricos e
filosóficos para o embasamento e discussão da prática. Promovendo debates, vivências e
ressignificações sobre o próprio conceito de luta e a diferença para briga, fatores individuais
dos alunos como auto estima, problematização de questões de gênero, como as mulheres
nesses espaços, e até mesmo como essa temática está inserida no cotidiano dos alunos.
Especificamente os trabalhos sobre capoeira trouxeram debates mais voltados para questões
étnico/raciais, que não estiveram presentes nos outros estudos, até mesmo pela natureza
prática dessa luta, que se relaciona diretamente com a história e cultura negra.
CONCLUSÃO
Ao longo dos anos o conteúdo de lutas parece ter se tornado cada vez mais objeto de
estudo na EFE. Porém, diferente do que foi apontado por alguns estudos, notamos aqui um
crescente número de trabalhos sobre relatos de experiência, ou seja, professores que
apresentaram resultados de etapas de experimentos realizados na EFE.
Verificamos também que os estudos apresentados nos CONBRACEs possuem
intervenções desde o campo teórico ao prático, nos dando pistas de que as experiências com o
conteúdo de lutas contribuem para sua legitimação no campo escolar.

FIGHTING TEACHING: STUDIES IN THE CANBRCE SCHOOL GTT
ABSTRACT
This study aimed to identify the articles available in CONBRACE the site, with the theme
fights / martial arts, presented in GTT School, and also seek to analyze which fights / martial
arts are more developed, as well as the types of interventions that are described. Of the
CONBRACEs between 1997 and 2019, we identified 39 works. In addition to fights / martial
arts without sports specification, we found works developed with judo, jiu-jitsu, capoeira,
boxing, taekwondo and sumo.
KEYWORDS: fights; school physical education; martial arts

ENSEÑANZA DE LUCHA: ESTUDIOS EN LA ESCUELA CONBRACE
GTT
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue identificar los trabajos disponibles en el sitio web
CONBRACE, con la temática de peleas / artes marciales, presentados en la GTT Escuela, y
también buscamos analizar qué peleas / artes marciales están más desarrolladas, así como
las tipos de intervenciones que se describen. De las CONBRACES entre 1997 y 2019,
identificamos 39 obras. Además de las peleas / artes marciales sin especificación deportiva,
encontramos trabajos desarrollados con judo, jiu-jitsu, capoeira, boxeo, taekwondo y sumo.
PALABRAS CLAVES: luchas; educación física escolar; Artes marciales
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ESPERANÇAR EM TEMPOS DE DESENCANTO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Estágio de Docência; Ensino Remoto; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Desde março de 2020 com a chegada da COVID-19, medidas restritivas precisaram
ser tomadas, sendo uma delas o distanciamento social com a finalidade de evitar o contágio
pelo vírus.
Vários setores foram afetados, inclusive na área da educação, provocando o
fechamento de escolas e universidades, havendo, dessa forma, o deslocamento do ensino
presencial para o ensino em caráter remoto.
Não sendo diferente, no Programa Associado de Pós-graduação em Educação Física
(PAPGEF UPE/UFPB), o curso passou a estabelecer o caráter remoto nas disciplinas
ofertadas em sua grade curricular, onde o componente Estágio de Docência está incluso.
Com a intenção de relatar o percurso enquanto estagiário no componente curricular
Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Física no Ensino Fundamental II
segmento e Ensino Médio - FTMEFEFEM, do Curso de Licenciatura da ESEF/UPE, em
especial tecendo experiências em dois momentos distintos através de aulas teóricas, o
presente texto toma forma, sentido e significado.

O presente trabalho conta com apoio financeiro da CAPES através do edital nº 02/2020
PAPGEF/ESEF/UPE.
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RELATANDO A EXPERIÊNCIA
Com 90h/a teóricas e 90h/a práticas de forma remota, correspondendo a 180h/a de
carga horária total, a disciplina FTMEFEFEM se coloca como componente curricular
obrigatório, ofertada aos discentes do sexto período, abarca conhecimentos direcionados à
análise crítica das práticas pedagógicas acerca do ensino nessas duas etapas que constituem a
Educação Básica, em especial nas escolas públicas, no âmbito da Educação Física. Bem
como, o estabelecimento de relações com o projeto político pedagógico da escola, os
processos históricos, legais, o reconhecimento de características e competências dos sujeitos
envolvidos nesse espaço e os fundamentos teóricos metodológicos que constituem a atuação
do professor de Educação Física são igualmente contemplados.
Diante desse quadro, enquanto estagiário da disciplina tive a oportunidade de
participar como também contribuir em todas as aulas através de intervenções pontuais com os
conteúdos tratados em sala, em correções das produções dos estudantes, nos debates dos
seminários propostos, bem como no processo de organização de trabalhos científicos
advindos da intervenção dos estudantes nas escolas em caráter remoto e regência em dois
momentos em especifico. Neste último, foram duas aulas teóricas, discutindo num primeiro
momento o programa de ensino e num segundo o papel da EF no ensino fundamental II e
ensino médio.
Através de exposições orais dialogadas, com a utilização de slides interativos,
trouxemos enquanto destaques para o primeiro momento o trato do currículo, o processo de
consolidação da Educação Física enquanto componente curricular, suas abordagens
metodológicas, bases teórico-metodológicas e o contexto em que se estrutura uma aula para se
pensar sobre a construção do programa de ensino, seus princípios e a própria elaboração das
unidades ensino.
Posteriormente, construímos em outro momento uma discussão pautada no ensino de
Educação Física no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. No primeiro focalizando os
conteúdos hegemônicos dos esportes e no segundo o novo ensino médio e as implicações da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da reforma nesse bojo.
A falta de domínio técnico mediante aos recursos digitais (uso da plataforma, criação
de conteúdos, questões de instabilidade de rede), o próprio distanciamento físico entre os

pares, bem como a falta de dinamicidade que no formato presencial permite se colocam como
limitações dessa experiência no Estágio de Docência.
Todavia, nessas duas vivências em espaço de tempo distintos, considero como sendo
bem positivas as contribuições tecidas para o processo formativo de ambos os lados. Essa
afirmativa toma forma pelo nível de interação dos próprios discentes e da professora titular
nessas aulas como também do próprio entendimento e trocas com as referências consolidadas
em momentos anteriores com o trato do conhecimento abarcado pela disciplina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
FREIRE (1996), remete a ideia da esperança como maneira singular de resiliência que
movimenta e impulsiona professores e estudantes no processo de ensino-aprendizagem
perante as dificuldades encontradas no caminho.
Neste contexto situado, de forma coletiva sob o olhar atencioso e direcionado da
docente responsável da disciplina, a primeira experiência de adentrar- mesmo que
virtualmente- na sala de aula com uma turma de graduação, contribuiu de maneira positiva
tanto pessoal quanto academicamente em minha formação.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Perspectiva Crítico-superadora; Esporte; Sistematização.
INTRODUÇÃO
Entendendo a escola como lugar que seleciona, organiza, e sistematiza os
conhecimentos culturalmente produzidos e sendo o Esporte um tema da cultura corporal que
precisa ser discutido na escola (COLETIVO DE AUTORES, 2012), consideramos importante
analisar e visibilizar práticas – de professores que tem sistematizado este conhecimento –
baseadas numa perspectiva da Educação Física (EF) brasileira. A perspectiva críticosuperadora (PCS) com base marxista a partir da cultura corporal, defende o trato pedagógico
de práticas que possibilitem o desenvolvimento de consciência crítica e formas efetivas de
resistência (ESCOBAR, 1995), além da possibilidade de transformação e mudança do status
quo.
Sendo assim, este resumo tem por objetivo apresentar os dados da pesquisa de
mestrado intitulada “ESPORTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: AÇÕES E REFLEXÕES A PARTIR DA PERSPECTIVA CRÍTICOSUPERADORA” do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da
UPE/UFPB, que está em seu último ano de desenvolvimento, e tem por objetivo “analisar a
sistematização do conhecimento Esporte na prática pedagógica de professores de Educação
Física à luz da PCS”.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, descritiva, analisando depoimento dos
professores participantes, por intermédio de entrevista semiestruturada, diários de aulas
ministradas, e fontes documentais e bibliográficas (MARCONI; LAKATOS, 2008;
MINAYO, 2010).
Realizamos uma busca em alguns periódicos2 com Qualis B2 ou superior a partir dos
descritores “esporte AND/E crítico superadora” e “esporte AND/E crítico-superadora”.
Utilizando a primeira forma de busca, levantamos 14 artigos, e na segunda busca,
encontramos 119, sendo 10 também encontrados na busca anterior, totalizando 123 artigos.
Para seleção dos sujeitos da pesquisa aplicamos dois questionários eletrônicos
direcionados a professores fazem/fizeram parte do Grupo de Estudos Etnográficos em
Educação Física e Esporte (ETHNÓS), e se aproximam em suas práticas pedagógicas da PCS.
Após a aplicação dos dois questionários e critérios de inclusão e exclusão, selecionamos 6
professores para participarem da entrevista, que foram transcritas e estão em fase de análise, a
partir da técnica de conteúdo do tipo categorial por temática (BARDIN, 2011).
RESULTADOS
Apesar do número alto de pesquisas encontradas com os descritores acima citados, ao
lermos os títulos e resumos dos trabalhos percebemos que a maioria deles não versam
necessariamente sobre o Esporte e a PCS, relacionando esses dois objetos. Podemos destacar
dois estudos que conseguem estabelecer esta relação Pina (2008) e Mello et al (2011). Pina
(2008) evidencia uma possibilidade exitosa no trato do Esporte orientada pela PCS a uma luta
contra o capitalismo, Mello et al (2011) apresenta críticas a um projeto com base na PCS por
distanciar o Esporte da competição na experiência estudada, defendendo maior uso da
competição no ensino do Esporte.
Numa análise inicial das entrevistas, percebemos uma aproximação dos/as
professores/as com a PCS em suas práticas pedagógica e de maneira geral estes/as
demonstram compreender o papel da PCS, como exemplo o professor 2: “permite que o
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estudante aqui possa desenvolver uma visão crítica a respeito da sua realidade [...] uma
perspectiva de trazer soluções [...]”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou analisar e visibilizar práticas baseadas na PCS. Sendo
assim, acreditamos que as entrevistas com professores/as nos apontam importantes elementos
da prática pedagógica para uma sistematização coerente e possível do Esporte na PCS.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar uma escola através do relato de experiência
de um grupo de estudantes de Educação Física, os quais são bolsistas do programa
Residência Pedagógica. Como estratégia para se adequar ao Regime Especial de Atividades
Não Presenciais, a escola acompanhada optou por utilizar o Google Classroom. A escola
conseguiu atingir a maioria dos seus estudantes, no entanto, a burocracia e o caráter
meramente reprodutor dos materiais desmotivaram alunos e docentes.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; REANP; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Segundo Coelho e Oliveira (2020), a pandemia da Covid-19 alterou profundamente a
dinâmica da formação educacional dos alunos e as relações de trabalho dos profissionais da
educação. No Brasil, conforme definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB, 9394/1996), as redes estaduais e municipais de educação possuem considerável

autonomia, mesmo que dependam da coordenação e colaboração da esfera federal. Tal
característica explica a multiplicidade de arranjos institucionais e desenhos pedagógicos,
ainda que as diretrizes curriculares nacionais sejam definidas pelo Ministério da Educação
(MEC) (COELHO; OLIVEIRA, 2020).
No contexto da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais (SEEMG), o
restabelecimento do calendário escolar, interrompido com a paralização das atividades
presenciais, se deu por meio do Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP).
Tal regime foi implementado pela SEEMG, por meio da resolução n.º 4.310/2020. O REANP
regulamentou as normas para a oferta de atividades não presenciais durante o período da
pandemia, para fins de cumprimento da carga horária mínima exigida. O REANP tornou-se o
parâmetro central para reordenação das práticas pedagógicas, determinando os conteúdos as
serem trabalhados, as formas de interação com os estudantes e os procedimentos de avaliação.
O presente trabalho objetiva relatar parte das experiências de ensino em meio ao
REANP, vividas por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bolsistas do
Programa Residência Pedagógica (Licenciatura em Educação Física), e uma professora
preceptora, no interior de uma escola localizada em Belo Horizonte, durante o ano de 2020.
DESENVOLVIMENTO
O REANP é um programa organizado a partir de três eixos que se constituem como
tecnologias vinculadas: (i) o aplicativo Conexão Escola; (ii) o Plano de Estudos Tutorados
(PET), que consiste em uma apostila com atividades elaboradas por profissionais que
trabalham na SEEMG e são disponibilizados para os professores das escolas semanalmente
abordando conteúdos que contemplam as habilidades e os objetos de conhecimento previstos
para cada ano de escolaridade e para cada componente curricular; (iii) o Programa Se Liga na
Educação, que é transmitido em um canal de televisão estatal. Nesse sentido, a SEEMG
utilizou de diferentes estratégias para que o maior número possível de alunos fosse
contemplado e pudessem ter acesso aos materiais didáticos (COELHO; OLIVEIRA, 2020).
Com base nesses três eixos, cada escola poderia desenvolver suas próprias estratégias para
atender ao REANP, proceder formas de comunicação entre professores e alunos.
Esse processo de definição das estratégias na escola onde estavam inseridos os
bolsistas se pautou primeiramente por uma análise inicial da realidade de acesso à internet por

parte dos alunos do ensino médio. Um levantamento foi realizado e a instituição concluiu que
a maioria de seus alunos tinha suficientes condições de acesso à internet. Além disso, para
adotar um regime completamente remoto, a escola também levou em consideração a
economia de papel na impressão de apostilas e a agilidade na interação professor - aluno.
Dessa forma, a escola optou pela utilização do Google Classroom, o qual consiste em
uma ferramenta com versão gratuita da empresa Google e que representa uma sala de aula
virtual. Esta é uma plataforma digital cujos recursos permitem que professores e alunos se
comuniquem de maneira simples, a partir de postagens, “salas de bate-papos” e
compartilhamento de materiais. Com essas possibilidades, a escola decidiu que cada professor
teria certa autonomia no trato didático dos PETs de suas disciplinas. Cada professor poderia
enviar pela SEEMG, em formulários digitais (Google forms), e postar o material nas salas do
Google Classroom. Os alunos do ensino médio teriam que responder às questões desses
formulários e depois aguardar pelas correções dos professores da escola e outras avaliações
complementares.
A partir desse contexto, é possível refletir sobre o acesso dos estudantes da rede
pública de educação às tecnologias digitais de informação e comunicação. Mesmo com a
escola planejando alternativas para os alunos com maior dificuldade de acesso à internet,
ficou evidente que alguns tiveram os processos de ensino - aprendizagem consideravelmente
prejudicados. Podemos perceber que o ensino remoto praticado no REANP precarizou ainda
mais esses processos na rede pública, o que, a nosso ver, potencializará as já existentes
disparidades educacionais entre classes sociais, entre escolas públicas e privadas e entre
comunidades do meio rural e urbano.
No entanto, vale ressaltar que essa plataforma produziu, também, um vínculo mínimo
dos estudantes com as escolas, com os professores, os colegas e a rotina de estudo. Como bem
lembra Arruda (2020), querer afastar a escola e os professores dos sujeitos que a frequentam é
atuar pelo enfraquecimento dessa instituição que é o pilar social da contemporaneidade. O
distanciamento total das instituições de ensino poderia aumentar a desvalorização da
educação escolar e criar um contexto ideal ao avanço nos cortes da educação promovidos
pelas atuais políticas neoliberais. Decidir pelo não funcionamento das instituições de ensino
poderia significar não só sua fragilização, mas também promover amplo crescimento de
desigualdades diversas, uma vez que estar longe da escola, mas em contato constante com as

suas ações pedagógicas é menos danoso do que não estar em qualquer contato com a escola
ao longo de muitos meses de confinamento (ARRUDA, 2020)
O ensino não presencial exige que os profissionais da educação, principalmente os
professores, se capacitem e se reinventem ao novo sistema. Desse modo, faz-se necessária a
reflexão de Freire (1996) sobre o uso das tecnologias na educação. O pensador afirma que
essa nova forma de educação deve ser dotada de criticismo para, assim, despertar a
curiosidade crítica almejada no processo de ensino-aprendizagem.
No caso específico das ações de ensino na Educação Física (EF) dentro dos limites do
REANP, pode-se notar que ele produziu um contexto de desvalorização, uma vez que a
sociedade como um todo e os próprios profissionais da área ainda carregam a visão de que a
educação física escolar consiste apenas em ministrar aulas práticas de exercícios físicos em
quadras ou outros espaços ao ar livre. Esperava-se que o ensino remoto poderia representar
uma significativa quebra de paradigma no que diz respeito ao papel da Educação Física nas
escolas e à atuação dos professores. A experiência relatada no presente trabalho, no entanto,
não possibilitou o acompanhamento desse novo desafio para a EF enquanto disciplina
obrigatória escolar, pois o alinhamento entre a SEEMG e a escola permitiu que os professores
de maneira geral tivessem a função de apenas reproduzir os conteúdos dos PETs nos
formulários digitais, sem qualquer possibilidade de intervenção crítica: a professora
preceptora exercia funções meramente mecânicas e burocráticas em função do engessamento
das prescrições curriculares e do forte controle por parte da gestão escolar. Tal realidade
prejudicou a formação dos estudantes participantes do RP, uma vez que foi restringida a
intervenção pedagógica mais autoral por parte da professora preceptora. Os bolsistas do RP
também ficaram privados de experiências fundamentais a formação de um professor, como
produzir materiais didáticos, ministrar aulas síncronas, avaliar aulas ministradas, produzir
unidades didáticas e interagir mais diretamente com os estudantes. Por outro lado, o grupo
teve a oportunidade de conhecer uma plataforma digital de interação com os alunos, que se
bem utilizada e com condições mais igualitárias de acesso à internet, pode potencializar o
tratamento de conhecimentos conceituais relacionados às práticas corporais. Mesmo
considerando os entraves do ensino remoto a promoção de uma educação de qualidade, a
experiência com o Classroom mostrou a possibilidade de fortalecer uma formação

tecnológica que pode ultrapassar a dimensão do mero consumo e que, mesmo residualmente,
pode se tornar crítica e produtiva de conhecimentos (ARRUDA, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, constamos que a estratégia utilizada pela escola de priorizar o uso do
Classrroom conseguiu atingir parte dos estudantes de forma precarizada. Contudo,
observamos que por vezes um caráter burocrático tomava conta das ações da professora
preceptora.
Portanto, as dificuldades encontradas, para além do acesso a equipamentos e internet
por parte de alunos e professores foi o caráter reprodutor dos conteúdos das apostilas, sem um
espaço adequado para a autonomia do professor. Os alunos, por motivos específicos
(desmotivação, dificuldades de entendimento dos conteúdos), passaram também a ser meros
reprodutores de respostas prontas encontradas na internet, que eram encaminhadas aos
professores. No caso da EF, em específico, observou-se que os conteúdos de caráter
procedimental eram praticamente inexistentes e quando propostos, totalmente desconexos da
realidade.

STRATEGIES FOR ADAPTATION TO THE SPECIAL REGIME OF
NON-PRESENTIAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF A STATE
PUBLIC SCHOOL IN BELO HORIZONTE – MG: EXPERIENCE
REPORT OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
ABSTRACT
The present work aims to analyze a school, through the experience report of a group of
students in Physical, who are scholarship holders of the Pedagogical Residency program. As
a strategy to adapt to the Special Regime of Non-Presence Activities, the accompanied school
chose to use Google Classroom. The school managed to reach the majority of its students,
however, bureaucracy and the merely reproducing nature of materials used discouraged
students and teachers.
KEYWORDS: Remote teaching; REANP; Physical Education.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES EN EL CONTEXTO DE UNA
ESCUELA PÚBLICA DE LA RED ESTATAL DE ENSEÑANZA DE
BELO HORIZONTE – MG: INFORME DE EXPERIENCIA DE
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar una escuela, a través del relato de
experiencia de un grupo de estudiantes de Educación Física, quienes son becarios del
programa de Residencia Pedagógica. Como estrategia de adaptación al Régimen Especial de
Actividades de No Presencia, la escuela acompañada optó por utilizar Google Classroom. La
escuela logró llegar a la mayoría de sus alumnos, sin embargo, la burocracia y la mera
reproducción de materiales utilizados desanimaron a los alumnos y los docentes.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza Remota; REANP; Educación Física
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ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA:
PERCEPÇÕES DO COTIDIANO ESCOLAR1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Formação Docente; Estágio.
INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência é fruto da imersão pedagógica viabilizada pelo
programa de estágio remunerado na Educação, do município de Vitória, no ano de 2020,
sendo realizado numa instituição de ensino fundamental. Destaca-se que neste período,
houveram atividades presenciais e não presenciais, ante o advento da pandemia da Covid-19,
que modificou as ações educativas, sociais, econômicas, dentre outros processos.
PERCEPÇÕES DO COTIDIANO ESCOLAR
No ano letivo de 2020, inicialmente realizamos as atividades escolares de forma
presencial, no qual fui designado enquanto estagiário a acompanhar estudantes com
necessidades especiais, no qual os mesmos, hora estavam junto a turma que estão
matriculados, hora estavam recebendo atendimento educacional especializado pela Professora
de Educação Especial. Neste sentido, a minha função era de acompanhar o/a estudante nas
aulas, auxiliando nas dúvidas e dificuldades, ante as atividades propostas pela professora
regente e/ou das atividades adaptadas, elaboradas de forma conjunta pela equipe pedagógica.
No decorrer do período, observei algumas questões, como a não especificidade
formativa dos estagiários para auxiliar os estudantes, considerando que sou graduando de
licenciatura em educação física e estava auxiliando em proposições pedagógicas de conteúdos
que não são contemplados em meu currículo de formação inicial. Destaco, que o currículo da
Educação Física, da instituição de ensino superior a qual estou vinculado, contempla
questões, debates e conteúdos inerentes às práticas de inclusão, mas dizem respeito ao
desenvolvimento de conteúdos específicos da educação física no âmbito escolar.
1
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Segundo Larrosa (2002) “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o
que nos toca”, quando do auxílio ao estudante nas aulas de educação física, me sentia
confortável, onde pude me aproximar do contexto de exercício profissional futuro, no
planejamento e desenvolvimento coletivo de estratégias para melhor assistir os estudantes no
decorrer das atividades.
Quando da suspensão das atividades presenciais em todos os níveis da educação, os
profissionais e a comunidade escolar, passaram a interagir de forma remota, via contatos
diretos da escola por ligação telefônica (busca ativa), seja os próprios estudantes e familiares
que buscavam interagir nas redes sociais/aplicativos de mensagens com os professores,
direção e equipe pedagógica. A medida inicial da rede municipal de educação foi a produção
de materiais pedagógicos impressos (cadernos), no qual a secretaria de educação realizou a
confecção deste material e enviou para as escolas para entrega aos estudantes.
Destaca-se que as escolas, realizaram também a confecção de materiais pedagógicos,
no qual a equipe pedagógica tinha a liberdade de desenvolver os conteúdos de forma que
melhor atendesse ao seu público. Nesse processo, eu e os demais estagiários, além de
realizarmos as entregas deste material, também participamos do processo de formação,
planejamento e confecção do material pedagógico junto a professores e pedagogos, no qual
pudemos nos aproximar do contexto pedagógico e não só operacional.
Concomitante a entrega dos materiais, houve a criação da Plataforma “AprendeVix”,
no qual foi possível observar dificuldades de docentes e discentes, quanto ao acesso a
equipamentos e serviços de banda larga qualificados, assim como na manipulação das
ferramentas disponíveis na plataforma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos fatos relatados, mostra-se necessária a realização de estudos sobre o
contexto da educação publica em tempos de pandemia, tendo em vista o acesso a
equipamentos, serviços e recursos para estudantes e profissionais da educação. Destaca-se
também, a atenção para com a evasão escolar, a acessibilidade, a saúde de docentes e
discentes e as politicas presentes e futuras para a redução das perdas tidas no processo de
aprendizagem.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Pibid multidisciplinar; experiências formativas; ensino remoto
emergencial.
INTRODUÇÃO
O presente texto busca analisar, compreender e discutir sobre as experiências formativas
do Programa de Iniciação à Docência (Pibid), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por
meio do subprojeto multidisciplinar Educação Física e Ciências Naturais (SANTOS, 2020), no
contexto escolar em tempos de pandemia, por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE).
Trata-se de uma experiência-formação e tem como base epistemológica e argumentos
O presente trabalho contou com apoio financeiro através do programa PIBID-CAPES.
Docente da UFBA e coordenador do subprojeto multidisciplinar Educação Física e Ciências Naturais
– Pibid UFBA.
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heurísticos a etnopesquisa crítica multirreferencial, por meio dos etnométodos e da sua bacia
semântica. Foram utilizados como dispositivo de pesquisa o diário de campo, reuniões
pedagógicas, estudos dirigidos, resenhas críticas, atas e relatórios dos encontros virtuais
(MACEDO, 2001; 2015).
Nesses termos, algumas reflexões se fazem necessárias em tempo de pandemia: como
construir uma estratégia pedagógica possível de aproximar os estudantes pibidianos do espaçotempo da Escola Municipal do Pescador, seguindo as orientações de cuidados da Organização
Mundial de Saúde (OMS)? E quais experiências formativas do Pibid estão sendo construídas
por meio do ERE, nesse cenário pandêmico?
Vale dizer que o ensino presencial foi transfigurado para a modalidade remota e digital.
Assim, em março de 2020, o Ministério da Educação (MEC) suspendeu as aulas presenciais em
todo o Brasil por meio da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, pela qual autoriza, em
caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que
utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2020).
No caso do Pibid, este projeto ficou restrito ao contato com a escola via tecnologias
digitais, modificando também a expectativa de se conhecer presencialmente o chão da
instituição, como era comum acontecer no programa de iniciação à docência. Isso fez com que
tivéssemos que reinventar o modo de aproximar os estudantes pibidianos do universo escolar e
do experienciar pedagógico.
RESULTADOS
Como resultado das experiências do Pibid multidisciplinar, foi possível identificar as
seguintes ações: 1) realização de pesquisa pelos pibidianos sobre a Escola Municipal do
Pescador e o bairro onde se localiza o subprojeto; 2) aproximação com literaturas que dialogam
com o processo de reflexão sobre planejamento e marcos legais que regem a educação básica;
3) colaboração na construção dos blocos de atividades realizados entre professora supervisora
e bolsistas pibidianos; 4) acompanhamento das reuniões pedagógicas para reestruturação do
Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal do Pescador; 5) reuniões com professores e
coordenadores da Escola Municipal do Pescador
Cabe destacar que o grande desafio exposto pelos envolvidos no subprojeto
multidisciplinar Educação Física e Ciências Naturais foi a relação estabelecida com o ERE, em

que a realização dessas avaliações com os educandos ficaram comprometidas, uma vez que
muitos responsáveis pelos estudantes não retiravam os blocos de atividades nem davam retorno
sobre eles, o que gerou certa frustração, pois não era possível saber se o educando estava ou
não avançando pedagogicamente, ou seja, o processo avaliativo se mostrou comprometido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando como base as nossas reflexões e os resultados apresentados, foi possível
construir estratégias pedagógicas que dessem conta das reais demandas da escola e dos
pibidianos.
Assim, esperamos que o Pibid multidisciplinar, em tempos pandêmicos, seja capaz de
fazer o que Freire (1992) tanto nos inspirou por meio das suas obras: humanizar e conscientizar
sobre a realidade, para que, em meio à desesperança, possamos nutrir o “esperançar” para um
mundo melhor. Esse é nosso grande desafio, além de preservar vidas!
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Anos iniciais; Fanzine; Jogos Populares.
INTRODUÇÃO
O presente texto objetiva relatar a experiência do uso do fanzine como material
pedagógico e instrumento avaliativo do conteúdo jogos populares nos anos iniciais do Ensino
Fundamental em uma escola de aplicação. Tal atividade, integra ação do subprojeto Educação
Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/ PIBID/UFMA.
Ao considerar o jogo como conteúdo de ensino nas aulas de Educação Física,
compreendemos a necessidade/intencionalidade de discutir os jogos populares como forma de
resgate e valorização da memória lúdica entre os estudantes e seus familiares.
METODOLOGIA
Este estudo de caráter qualitativo, teve sua prática de ensino aprendizagem a partir de
três aulas do primeiro bimestre do ano de 2021, aplicando os procedimentos metodológicos
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da perspectiva Crítico Superadora com o tema Jogos Populares, tomando como referência
estudos de Melo (2003). Para além, o planejamento do PIBID entre professora e estudantes
foi imprescindível para elaboração dos planos de aula e regência compartilhada. Os conteúdos
desenvolvidos foram: Jogos: conceito e classificação; Jogos Populares: construção do
inventário, produção e apresentação do fanzine.
Tais aulas foram realizadas com os estudantes das três turmas do 5º ano A, B e C do
Ensino Fundamental (anos iniciais) na escola de aplicação da Universidade Federal do
Maranhão – Colégio Universitário/COLUN. Nesse sentido, utilizamos para análise dos dados
a técnica da análise de conteúdo pautada em Bardin (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na primeira aula, discutiu-se os seus conceitos e classificações do Jogo. A ênfase no
reconhecimento dos jogos como instrumento das relações sociais vividas e ao estabelecimento
das regras foi evidenciado. Tomamos como referência Caillois (1990, p. 23-24) que o define
como:
“[...] uma ação livre, vivida como fictícia e situada para além da vida
corrente, capaz, contudo, de absorver completamente o jogador, uma ação
destituída de todo e qualquer interesse material e de toda e qualquer
utilidade; que se realiza num tempo e num espaço expressamente
circunscrito, decorrendo ordenadamente e segundo regras dadas e suscitando
relações grupais que ora se rodeiam propositadamente de mistério ora
acentuam, pela simulação, a sua estranheza em relação ao mundo atual”.

Na segunda aula, os jogos populares vieram para o centro da discussão na qual,
rememorando a cultura vivida dos estudantes e reforçando seu conceito, subsidiado pela
referência de Melo (2003, p.153) o qual afirma que tais jogos “[...] são realizados, em sua
maioria, nas ruas e necessitam de poucos recursos materiais, podendo deles participar um
número grande de pessoas. As suas regras mudam de região para região”.
Para aula seguinte, solicitamos a elaboração do inventário para então, criarem seus
fanzines. A atividade deveria gravada em vídeo com participação de seus pais e ou
responsáveis, a ser enviada pelo SIGAA e ou via e-mail.
Na última aula, as apresentações foram visualizadas e percebemos questões para
reflexões sobre: identidade com o jogo popular onde muitos perceberam e apresentaram

mudanças de regras em suas formas de jogar assim como a transformação de alguns jogos a
depender da geração (pais ou responsáveis).
Os aspectos conceituais do jogo e seus exemplos ficaram evidentes em uma turma,
enquanto nas demais somente os exemplos foram relatados. Notamos também, confusão entre
os conceitos dos jogos populares e esportivos ao citarem exemplos. O impedimento do jogar
(jogos populares) na pandemia, foi evidenciada como algo negativo. A adesão dos familiares
e responsáveis na produção e elaboração dos fanzines foi importante, o que possibilitou um
troca intergeracional positiva
É fundamental diante do contexto remoto, o docente ensinar, esclarecer e proporcionar
diferentes formas de envio do material.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento dos fanzines de jogos populares, serviu de recurso avaliativo e
material pedagógico eficiente e criativo, o que interessou os estudantes para a elaboração.
Notamos que os elementos conceituais, exemplos e formas de elaboração da lógica do
pensamento, foram garantidos mais em uma turma do que nas outras duas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: fibromialgia juvenil; educação física escolar; desenvolvimento.

INTRODUÇÃO
A Síndrome da Fibromialgia Juvenil (SFJ) se apresenta como uma condição crônica e
dolorosa que ocorre com maior prevalência em meninas entre 9 e 15 anos de idade
(GOULART, PESSOA, LOMBARDI JUNIOR, 2016).
O estudo do quadro sintomático e comorbidades associadas são pontos para o
entendimento da SFJ e fornecimento de tratamento. Distúrbios do sono, alteração de
cognição, depressão, ansiedade e até mesmo cinesiofobia, medo de sentir dor na prática de
movimentos, manifestam-se na SFJ. O tratamento com atividades físicas regulares,
moderadas e de baixo impacto proporcionam melhoras na saúde e autonomia (MELO,
MADRUGA, TORRO, 2020).
A SFJ interfere diretamente na qualidade de vida dos acometidos, prejudicando a
execução e participação nas atividades laborais, diárias e recreativas. Dessa forma,
estabeleceu-se a questão central do estudo: Quais são os impactos da SFJ no desenvolvimento
de crianças e adolescentes na Educação Física escolar (EFe)?
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OBJETIVO
Compreender os impactos da SFJ no desenvolvimento de crianças e de adolescentes
na EFe.
METODOLOGIA
O presente estudo teve um cunho bibliográfico, onde desenvolveu-se uma revisão da
literatura. A pesquisa tomou como base as plataformas digitais de pesquisa Scielo e Pubmed,
a partir da seguintes palavras-chave: “Juvenile fibromyalgia”, “Fibromyalgia and child”,
“Fibromyalgia and adolescent”, “Juvenile fibromyalgia and health”, Juvenile fibromyalgia
and school”, “Juvenile fibromyalgia and physical education” e “Juvenile fibromyalgia and
physical exercise”. Dez (10) artigos científicos, publicado entre 2016-2021, sobre a temática
foram selecionados nas bases de dados.
DISCUSSÃO DOS DADOS
A SFJ acomete jovens em períodos escolares, promovendo uma redução na prática
de atividades físicas e aumento de ausência nas escolas. O número de faltas nas aulas durante
o ano letivo é de em média 41 dias por ano, enquanto o de um jovem que não tem SFJ é de 9
dias por ano. Os pais optam muita das vezes por uma educação domiciliar, por conta dos altos
níveis de dor e a necessidade de busca por tratamento, privando assim o jovem de uma
educação coletiva e social. (GOULART, PESSOA, JUNIOR, 2016; TURK, SAHIN, 2020).
Segundo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018), em situações de
brincadeiras e jogos, esportes, práticas corporais, lutas ou danças na EFe, os jovens se
apropriam de lógicas intrínsecas, habilidades corporais e intelectuais, sistematizações e
organizações de regras, códigos e rituais coletivos, que proporcionam a ampliação das redes
de sociabilidade e promoção da saúde.
Ao optar pela educação domiciliar, os pais acabam privando os filhos de
apropriarem-se destas construções corporais. Além do mais, níveis expressivos de
sedentarismo, descondicionamento físico, redução na força e biomecânica do movimento
alterada se fazem presentes no cotidiano (BLACK, KASHIKAR-ZUCK, 2017).
Sendo a escola uma possível porta de entrada para as práticas corporais e
conhecimento de novas culturas, a EFe pode assumir um papel ativo na construção de

habilidades e saberes visando redução do sedentarismo, aprimoramento de valências físicas,
controle do quadro sintomático e construção de vínculos sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos da SFJ no desenvolvimento de crianças e adolescentes podem interferir
na socialização, qualidade de vida e condicionamento físicos dos jovens que passam a
experimentar uma vida mais sedentária. O desenvolvimento de habilidades específicas e a
construção do papel social são possibilidades que a EFe promove no decorrer da formação
dos indivíduos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; educação infantil; pandemia.
INTRODUÇÃO
Em março de 2020 fomos surpreendidos pela pandemia de Covid 19, uma doença
infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), rapidamente se espalhando pelo
mundo. De forma abrupta, mudamos nossas relações sociais e de trabalho como forma de conter
o contágio pelo vírus. Com isso, as aulas presenciais foram suspensas e posteriormente
passaram a ocorrer de forma remota. Da mesma forma, os eventos científicos foram
momentaneamente suspensos e posteriormente adaptados ocorrendo de forma virtual.
Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada ao
longo de um projeto de formação continuada colaborativa em ambiente virtual com professoras
de Educação Infantil (EI). Vinculada a um projeto de extensão do Centro de Educação Física e
Desportos da Universidade Federal de Santa Maria (CEFD - UFSM), em colaboração com
escolas municipais de Ensino Fundamental de Santa Maria - RS que possuíam turmas de EI.
METODOLOGIA
Esse trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa, na qual se utilizou como
caminho metodológico o relato de experiência. Participaram da formação 75 professoras que
atuam na EI em escolas municipais de Ensino Fundamental. O tema central desta formação foi
1
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o brincar e as interações corpo e movimento na EI. Os encontros da formação ocorreram através
da plataforma Google Meet, de forma virtual, precedidos por leituras de forma a refletir sobre
os assuntos abordados. Assim, ao longo do processo de formação ocorreram diversas atividades
(rodas de conversa, palestras, seminário virtual). O seminário virtual consistiu na parte
principal, em que as professoras puderam relatar/compartilhar com todos os participantes os
conhecimentos construídos coletivamente durante toda a formação em diálogo com o trabalho
desenvolvido em suas escolas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Um processo de formação que proponha a produção de narrativas escritas tem como
principal caráter a construção de conhecimento de maneira reflexiva e dialógica, conforme
Bolívar (2002) e Côco (2014). Nesse sentido, as narrativas escritas acabam por proporcionar o
emergir de memórias em relação às experiências brincantes de cada pessoa, em diálogo com
suas práticas pedagógicas junto a EI, possibilitando um olhar atento para pensar o corpo e o
movimento como centrais na EI (MELLO et al., 2016). Em todo o processo buscamos
aproximar as narrativas produzidas pelas professoras com os textos trabalhados durante os
encontros e com as palestras proferidas pelos convidados, de modo a possibilitar um processo
autoformativo. No entanto, é interessante observar que o número de professoras que
participaram das atividades mais diretivas, como as palestras por exemplo, difere do número de
narrativas produzidas e provoca indagações sobre o significado da autoria no processo
formativo das professoras. Uma vez que a participação das professoras foi muito maior em
atividades que possuíam um cunho mais diretivo, ou seja, momentos em que sua participação
ocorria de maneira mais passiva, sem que seu papel fosse de protagonismo. Abre-nos a
possibilidade para indagarmos os fatores que possam ter levado as professoras a tomarem esse
posicionamento frente às propostas colaborativas do projeto. Não é nossa intenção especular
acerca do que possa ter motivado essa atitude das professoras, no entanto, tem sido recorrente
em pesquisas desenvolvidas em nosso grupo a dificuldade do desenvolvimento de ações que
tenham o cunho colaborativo e que possibilitem as professoras terem voz e serem ouvidas, ou
seja, serem protagonistas de seu processo de formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Afirmamos, que o processo dessa formação continuada trouxe reflexões sobre a prática
docente, o brincar e as interações corpo e movimento na EI e ainda possibilitou um agir
autônomo e necessário para expressões de sentimentos e emoções que foram demonstradas em
palavras (faladas e/ou escritas). Consideramos que as reflexões e estudos acerca dos espaços
do brincar na EI são necessários na formação inicial e durante toda a docência de modo a
conhecer-se a si e os outros, e analisar quais os espaços disponíveis para este ensino e de que
forma ele se dá.
Sendo assim, essas trocas de experiências, por meio das interações estabelecidas com
as professoras das escolas e os palestrantes convidados, proporcionaram importantes
pensamentos sobre a formação dos atuais e novos profissionais no que diz respeito ao trabalho
docente.
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RESUMO
Esse trabalho aborda um relato de experiência acerca do jogo protagonizado/jogo de papéis
sociais em um curso de extensão realizado no segundo semestre do ano de 2020.
Considerando as particularidades conceituais e de método do público participante, a
intervenção contou com a aplicação de um jogo de papéis envolvendo a simulação de uma
reunião de pais para decidir sobre o retorno de aulas presenciais durante a pandemia de
COVID-19 em uma escola privada.
PALAVRAS-CHAVE: Jogo; Teoria Histórico-Cultural; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto da Psicologia Histórico-Cultural, da escola de Lev Vigotski
(1896-1934), Alexis Leontiev (1903-1979), Alexander Luria (1902-1977), entendemos que o
jogo de papéis sociais (ou jogo protagonizado), desenvolvido por Daniil Elkonin (1904-1984)
e colaboradores, é a atividade principal que contém a potencialidade de promover o
desenvolvimento psíquico no período que corresponde a criança em idade pré-escolar, idade
que corresponde, atualmente, no Brasil, a Educação Infantil.
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Políticas e Práticas Pedagógicas da
Cultura Corporal (GEPPECC), vinculado a Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR),
organizou no segundo semestre de 2020 um curso de extensão para professores e acadêmicos
denominado “Educação, Educação Física e Teoria Histórico-Cultural: contribuições políticas
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e pedagógicas”. Um dos conteúdos selecionados para a formação do curso foi a exposição,
sistematização e aplicação do jogo de papéis sociais para os participantes.
Dessa forma, objetivamos relatar a experiência com o jogo de papéis sociais com
professores e estudantes nesse curso, reconhecendo as possibilidades e limites de seu trato
pedagógico na prática escolar.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na periodização do desenvolvimento humano proposto pela psicologia históricocultural, o jogo de papéis no período pré-escolar consiste na necessidade da criança de
reproduzir na sua singularidade a realidade observada no mundo concreto dos adultos. A
relação dos adultos com os objetos humanos e com outras pessoas é observada pela criança,
e ela transfere do seu plano de pensamento aquilo que vê para o seu mundo. De maneira
consciente e voluntária “[...] ela se esforça para agir como um adulto” (LEONTIEV, 2006, p.
121). Nesse momento, a criança não possui o domínio das capacidades objetivas da realidade
do adulto, porém, mesmo não dominando as operações exigidas para andar de carro ou
pilotar um avião, por meio do lúdico (brincar, em um jogo de papéis), por exemplo, ela
materializa na sua realidade a realidade objetiva observada no mundo dos adultos. O jogo de
papéis possui então a função articuladora “[...] entre a necessidade de agir, por um lado, e a
impossibilidade de executar as operações exigidas pela ação, de outro”. (FACCI, 2004, p.
69).
Neste momento, a criança passa a ter no jogo de papéis a principal condicionante para
a alteração em seu processo psíquico. O jogo de papéis é uma necessidade manifestada na
criança pré-escolar para dominar a realidade objetiva, e “[...] agir em relação não apenas as
coisas do mundo dos objetos diretamente acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo
mais amplo dos adultos.” (LEONTIEV, 2006, p. 125). A criança ainda não domina o labor
exigido para remar um barco, guiar um carro ou andar a cavalo sozinha, porém, por meio do
jogo de papéis ela consegue substituir os objetos da realidade observada para objetos
acessíveis a ela, e, assim, executar sua brincadeira.
Para Leontiev (2006) a criança ao realizar o jogo de papéis não está realizando uma
fantasia ou fugindo da realidade. Sua ação é uma reprodução real de uma situação também
real. É uma reprodução e não alucinação. Ainda é importante lembrar que quando falamos em

reprodução das atividades do mundo circundante, a criança não se restringe apenas a esfera
laborativa em sentido ontológico, isto é, no intercâmbio do homem com a natureza, mas
também as demais atividades cotidianas que se tornam obrigações. Para Elkonin (1998, p.
78), no jogo protagonizado “[...] as crianças reconstituem não só uma esfera do trabalho dos
adultos inacessível para elas, mas também os afazeres domésticos em que participam
diariamente”.
O jogo de papéis, ou jogo protagonizado é, portanto, de fundamental importância para
a inserção da criança na sociedade, constituindo-se numa prática educativa que prepara e
desenvolve na criança parte das “faculdades gerais e necessárias para dominar qualquer
instrumento (desenvolvimento das coordenações visomotoras, movimentos leves e precisos,
destreza etc.)” (ELKONIN, 1998, p. 79)
METODOLOGIA
O presente estudo é um relato de experiência realizado no curso de extensão
“Educação, Educação Física e Teoria Histórico-Cultural: contribuições políticas e
pedagógicas” organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Políticas e
Práticas Pedagógicas da Cultura Corporal (GEPPECC). Vinculado a Universidade Estadual
de Maringá (UEM-PR), o evento ocorreu de forma online via plataforma google meet.
Com a carga horária de 2 (duas) horas, o módulo foi dividido da seguinte forma: 1
(uma) hora para exposição teórica do conteúdo; 1 (uma) hora para a sistematização e
aplicação do jogo protagonizado.
A atividade prática (jogo) consistiu em:
a) Definição do tema/contexto pelos mediadores: reunião de pais para definição
sobre o retorno de aulas presenciais durante a pandemia de COVID-19 em uma
escola privada de nível fundamental;
b) Convite para voluntários do curso participarem, sendo solicitado a participação
mínima de 5 pessoas para assumir os seguintes papéis:
1. Diretor da escola;
2. Professor favorável ao retorno das aulas presenciais;
3. Professor contrário ao retorno das aulas presenciais;
4. Pai ou mãe favorável ao retorno das aulas presenciais;

5. Pai ou mãe contrários ao retorno das aulas presenciais.
c) Intervenção dos mediadores: após a exposição do cenário, contexto e sujeitos,
os mediadores definiram o limite de até 2 min. para cada participante,
deixando claro o papel e posicionamento que cada um teria no jogo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
O tema do jogo - uma reunião sobre a volta às aulas durante a pandemia -, pela sua
atualidade, exigiu que os participantes recrutassem o máximo de elementos da realidade
objetiva para representar os seus papéis. Assim, o diretor(a), professor(a) ou mãe/pai, ao
argumentarem sobre a volta às aulas externalizaram por intermédio de signos, a imagem
subjetiva da realidade objetiva da pandemia do COVID-19, das ações governamentais para o
controle/erradicação do vírus, da movimentação para abertura/flexibilização das atividades
escolares, entre outras situações que cercam o tema.
No jogo realizado, o diretor adotou uma postura favorável ao retorno das aulas,
enfatizando uma superioridade hierárquica em sua decisão, argumentando que em casa as
crianças ficam ociosas e na escola podem aprender, além da existência de diversas medidas de
prevenção contra a contágio pelo Corona vírus. O professor e o pai que eram favoráveis ao
retorno das aulas mencionaram a ineficiência do ensino à distância, se apoiando em correntes
de whatsapp com notícias sobre uma teoria da conspiração envolvendo o COVID-19, além de
que com o retorno presencial os pais teriam com quem deixar os filhos ao irem trabalhar. A
professora e pai contrários ao retorno das aulas argumentaram que o aumento dos números de
casos de pessoas infectadas, a ineficiência do governo na prevenção, contenção e tratamento
dos casos de COVID-19 e a incapacidade de a instituição escolar garantir que não haveria
contaminação em suas atividades eram motivos suficientes para que os alunos e professores
continuassem em casa.
Todos os elementos mencionados têm sua base na realidade objetiva e, quanto mais o
professor à conhece, mais tem a possibilidade de problematizar as questões levantadas no
jogo. Essa objetividade do jogo deve ser mediada para que haja a possibilidade de um salto
qualitativo no aluno (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007). As mediações, quando feitas
na educação escolar, devem ser feitas pelo professor, que possui o conhecimento mais
desenvolvido acerca daquele conteúdo e pode conduzir o aluno a superar seu imediatismo,

apresentando-o, de modo mais amplo, ao seu mundo circundante. A mediação é fundamental
para que o jogo tenha um potencial educativo superior. Segundo Oliveira, Almeida e Arnoni
(2007, p. 108) “O processo educativo é constituído de mediações, portanto não pode haver
educação sem que haja mediação”.
Quando apresentamos o referido jogo na prática, mencionamos possibilidades de
problematização dos papéis protagonizados, tencionando-a a fim de buscar uma síntese
superior. Problematizações como: “Qual a influência da negação do pensamento científico
para a saúde pública?” “Como a desvalorização do conceito científico nas humanidades afeta
as demais áreas da ciência?” “Quais são os reais interesses daqueles favoráveis a volta as
aulas?”
É evidente que as problematizações apresentadas são condicionadas a fase de
desenvolvimento psíquico e cultural dos atores envolvidos na experiência - quais eram
professores da educação básica, professores de educação física atuantes na área do esporte e
lazer, graduandos e pós-graduandos em educação e educação física, bem como professores do
ensino superior -, no entanto, evidenciamos que as problematizações devem atuar a zona de
desenvolvimento proximal do aluno. Nesse sentido, segundo Piccolo (2010, p. 193): “Quando
assume esse papel o jogo efetivamente atua como criador de zonas de desenvolvimento
proximais, voltando nosso desenvolvimento projetivamente para um futuro cada vez mais rico
e humanizador”.
Desse modo, entendemos que o jogo, enquanto atividade dominante, organiza o ensino
e é ponte para o desenvolvimento. Contudo, só exerce a função de atividade dominante
quando posto em movimento por mediações que visem a superação do imediato (cotidiano)
no mediato (síntese superior). Sobre a mediação, apresentamos na figura a seguir a
exemplificação que sintetiza como ocorreu o processo de intervenção e sistematização com o
jogo de papéis sociais na experiência aqui relatada.

Figura 1 – Modelo de trabalho educativo com o jogo protagonizado/jogo de papéis sociais.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Importante destacar que o contexto, personagens e o nível de problematização
assumida levou em conta que os sujeitos participantes eram adultos. Na experiência formativa
foi apresentado aos participantes que na prática pedagógica com crianças em idade préescolar, a realidade/contexto, o jogo de papéis e as problematizações são específicas e
dependentes de cada realidade social. Alguns exemplos para a realidade prática escolar seria a
realização de jogos em que as crianças assumam papéis de atores, atletas, desenhos animados,
jogos virtuais ou até mesmo situações envolvendo a escola, a família e os amigos.
Por fim, concluímos defendendo que as mediações são fundamentais para que o jogo
de papéis possibilite formar uma comunidade infantil corrigindo alguns desvios
comportamentais, pois, segundo Piccolo (2010, p. 198) ao passo que a criança apropria as
relações sociais em que está inserida, ela também pode apreender “[...] relações
preconceituosas, alienadas, e, diametralmente oposta a qualquer ideia de transformação
social”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos com esse relato ter contribuído com uma possibilidade de sistematização
do jogo à luz da Teoria Histórico-Cultural. Reconhecemos os limites e desafios como espaço
e tempo necessários para as experiências, porém, ao final das intervenções foi possível
identificar a compreensão dos participantes acerca dos elementos constitutivos do jogo
protagonizado/jogo de papéis sociais.

SOCIAL ROLE PLAYING: AN EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This work addresses an experience report about the protagonist game / social role playing in
an extension course held in the second semester of 2020. Considering the conceptual and
methodological particularities of the public participant, an intervention relied on the
application of a game of papers involving the simulation of a parents' meeting to decide on
the return of face-to-face classes during a COVID-19 pandemic at a private school.
KEYWORDS: Game; Historical-Cultural Theory; Early childhood education.

JUEGO DE ROL SOCIAL: UN INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
Este trabajo aborda un relato de experiencia sobre el rol principal / juego de rol social en un
curso de extensión realizado en el segundo semestre de 2020. Considerando las
particularidades conceptuales y metodológicas del público participante, una intervención se
basó en la aplicación de un juego de ponencias involucrando simulación de una reunión de
padres para decidir el regreso de las clases presenciales durante una pandemia de COVID19 en una escuela privada.
PALABRAS CLAVES: Juego; Teoría Histórico-Cultural; Educación Infantil.
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RESUMO
Objetiva-se criar possibilidades do ensino da Luta Marajoara na perspectiva da cultura
corporal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir dos seguintes descritores: Luta
Marajoara, Lutas Brasileiras, Agarrada Marajoara e Cultura Paraense. Como resultados
apontamos uma proposta curricular viável para o trato com a Luta Marajoara na Escola
considerando a perspectiva da abordagem Crítico-Superadora e fundamentos teóricosmetodológicos. Conclui-se que a Luta Marajoara enquanto patrimônio cultural paraense deve
ser sistematizado e inserido como conteúdo inovador na educação física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Luta Marajoara; Escola; cultura corporal.
INTRODUÇÃO
O presente estudo produzido durante o Programa de Residência Pedagógica (PRP) da
Universidade do Estado do Pará (UEPA-Tucuruí Campus XIII), executado pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), objetiva levantar possibilidades
didáticas do ensino das práticas corporais da cultura paraense, especificamente, a Luta
Marajoara, propiciando o conhecimento da identidade cultural do estado do Pará, apresentando
uma proposta pedagógica baseada na abordagem crítico-superadora a partir do livro
Metodologia do Ensino da Educação Física.
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O objetivo deste estudo é criar possibilidades de ensino da Luta Marajoara na
perspectiva da cultura corporal. A abordagem desse tema surge como forma de suprir as poucas
produções sobre a temática (SANTOS e FREITAS, 2018), levando em consideração aspectos
históricos, sociais e culturais que englobam a Agarrada Marajoara resgatando essa prática a
partir do ambiente escolar. Nesse sentido propomos a utilização de uma das manifestações da
cultura corporal paraense como forma de inovar a prática da educação física escolar.
Este estudo Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde segundo Oliveira (2007, p. 69)
trata-se de uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como
livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. A pesquisa
foi feita por meio do Google Acadêmico, a partir dos seguintes descritores: Luta Marajoara,
Lutas Brasileiras, Agarrada Marajoara e Cultura Paraense.
LUTA MARAJOARA: ORIGEM, HISTÓRIA E PRÁTICAS
De origem nortista, a Luta Marajoara carrega em seu nome o local de seu surgimento, o
arquipélago do Marajó, no estado do Pará, de acordo com (SANTOS, GOMES E FREITAS,
2020). Sua prática vai muito além do combate, já que está ligada também com manifestações
culturais da região como a festa do glorioso São Sebastião, além de ser um atrativo turístico da
região, que é bastante frequentada.
Quanto a sua origem ainda é incerta, no entanto sustentam-se algumas hipóteses. No
século XVII a coroa portuguesa via a região do marajó como um potencial local para criação
bovina, ainda sobre a relação metrópole colônia tratou-se de explorar os seus potenciais
econômicos. Foram levados para lar os negros africanos que juntamente com indígenas locais
formaram a mão-de-obra para realizar essa atividade.
Já no século XVIII a convivência entre negros e indígenas acarretou em uma troca de
conhecimentos, costumes, crenças e tradições, esse processo de miscigenação foi responsável
pelo surgimento de diversas manifestações entre elas a luta marajoara (SANTOS, GOMES e
FREITAS, 2020). Existem relatos que já no século XIX a agarrada marajoara já era praticada
no Marajó sendo assim a mais antiga luta praticada na região Norte (SALLES, 2004).
Uma outra vertente de acordo com Santos, Gomes e Freitas (2020), associam também a
prática ao lazer entre os vaqueiros, onde ao final de um dia de trabalho, eles praticavam a luta
marajoara como forma se aquecer antes de tomarem banha nas praias e rios, nesse sentido

segundo relatos de pesquisadores eles imitavam os embates entre os búfalos das fazendas. Com
o decorrer de sua prática tornou-se uma atividade bastante popular, em especial entre os homens
trabalhadores das fazendas de gado e búfalos, denominados de vaqueiros, segundo (SANTOS
e FREITAS, 2018).
A Luta Marajoara ocorre nas praias e fazendas, locais característicos da região e que
ajudam na prática na medida que são terrenos que absorvem o impacto da queda. Os lutadores
ficam frente a frente em um espaço demarcado circularmente, e tem como objetivo principal
fazer com que o adversário encoste a costa no chão, nesse sentido a areia, grama ou lama onde
é realizado o combate ajudam a evidenciar o perdedor da luta. Os golpes utilizados durante a
luta, fazem referência a cultura local.
A prática dos movimentos da Luta Marajoara pode ser associada a demais lutas como o
Judô e luta Olímpica, no entanto a falta de produções acerca da luta marajoara não nos permite
afirmar que ela tenha exercido ou sofrido influências das demais lutas (SANTOS e FREITAS,
2018).
A luta Marajoara está dívida em esportiva e tradicional, nesses resumo nos detemos a
caracterização da forma tradicional, por entendermos que devem ser trabalhados aspetos que
vão além do combate no ambiente escolar, como: Sua origem, história, influências e tradições
fazendo da escola um local de preservação e disseminação dessa luta que passa por um processo
de esquecimento, na medida que fazem parte de um acervo histórico de práticas corporais que
acompanham o ser humano durante o tempo e podem ser tratadas pedagogicamente por
revelarem importâncias históricas e sociais ( RUFINO, DARIDO, 2012). Nesse sentido a
importância de se valorizar enquanto conteúdo da educação física escolar.
AGARRADA MARAJOARA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
ASPECTOS METODOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO PARAENSE
Dada a valorização cultural e regional, junto a legitimação da Luta Marajoara como
prática corporal brasileira em documentos curriculares nacionais, como a (BNCC, 2018), Base
Nacional Comum Curricular, que referência a luta como um componente da cultura brasileira
a ser disseminada nas escolas.
Segundo Coletivo de Autores (1998, pg, 71), a Educação Física, em seu processo de
ensino-aprendizagem, está ligada diretamente aos valores que lhes são atribuídos pela

legislação, forma que é trabalhada dentro das escolas, pelos conhecimentos e concepções dos
professores e alunos envolvidos.
Nesta perspectiva a formação dos futuros professores deve ter um papel de destaque,
pois compreende o passo inicial para inserção nas escolas, posteriormente já nas aulas o
professor terá a capacidade para trabalhar conteúdos relevantes à sociedade, como a luta
Marajoara.
Partindo do exposto acima, elaboramos uma proposta para sistematização do ensino
da L.M nas aulas de educação física, apresentando os elementos a serem trabalhados como:
objetivo, conteúdo, problematização, ensino, metodologia e avaliação.

Objetivos:
●
Aproximar os alunos da cultura paraense, especificamente da Luta Marajoara;
●

Identificar a origem e os rituais da Luta Marajoara

●

Experimentar e fruir os movimentos e golpes básicos da Luta Marajoara, valorizando

a segurança e a integridade física dos lutadores/oponentes.
Conteúdo:
●
Origem/identidade cultural da Luta Marajoara
●

Variações da Luta Marajoara; Tradicional e Esportiva

●

Regras da Luta;

●

Movimentos de ataque e defesa;

●

Golpes proibidos;

Metodologia:
●
A ação pedagógica nas aulas de Educação Física seguirá os passos metodológicos da
Pedagogia Histórico Crítica. Destacando os principais elementos históricos, culturais e
técnicos do conteúdo luta marajoara, conforme sistematizado a seguir:
PRÁTICA SOCIAL INICIAL; segundo Araújo (2009) é o momento em que o professor
verifica o conhecimento empírico dos alunos. Inicialmente, instigar-se-á os discentes sobre o
tema.
●

O que vocês conhecem sobre a ilha do Marajó?

●

Vocês conhecem alguma luta brasileira? Vocês conhecem alguma luta paraense?

Vocês já ouviram falar sobre a Luta Marajoara?
PROBLEMATIZAÇÃO; de acordo com Gasparin (2007) é o momento em que a prática
social inicial é questionada.
●

É importante conhecer, praticar e valorizar a cultura brasileira, em especial a

paraense? Como podemos fazer para ressignificar a Luta Marajoara nas aulas de educação
física escolar?
INSTRUMENTALIZAÇÃO; caracteriza-se como sendo o que Gasparin (2007) denomina
como zona de desenvolvimento imediato.
●

Será possibilitado a experimentação e fruição dos movimentos e golpes da luta

marajoara, bem como as suas semelhanças com outras lutas.
●

Instigar-se-á, sobre as diversas características da luta marajoara com as propriedades

regionais, ambientais e sociais da ilha do marajó, relacionado ao seu passado e o tempo
presente.
CATARSE; Segundo Gasparin (2007) este é o momento da efetiva aprendizagem. Não
significa, todavia, que ela ocorra somente nesta fase, é a expressão mais evidente de que, de
fato, o aluno se modificou intelectualmente.
●

Retornar aos objetivos e questões colocadas inicialmente, através de situações

diagnósticas argumentativas e corporais.
●

Possibilitar a vivência da luta marajoara de acordo com seus rituais e regras.

Planejar e utilizar estratégias básicas dessa luta, partindo do mais simples para o mais
complexo.
PRÁTICA SOCIAL FINAL; Conforme Saviani (2001), citado por Araújo (2009), é o momento
do confronto do conhecimento inicial com o atual do aluno.
●

Utiliza-se de vídeos que retratam as práticas de luta realizadas pelos moradores e

atletas da região marajoara.
●

Desenvolver um teatro da luta mostrando suas principais características.

Avaliação:
●
Conhecimento histórico cultural da L.M, através de perguntas;
●

Compreensão da L.M e sua inter-relação sociocultural;

●

Relacionar a L.M com as experiências adquiridas no processo escolar, no conteúdo

lutas; identificando a assimilação de conceitos, nomes, movimentos corporais, características
culturais e aprofundamento teórico sobre o tema.
●

Avaliar-se-á, em conjunto com os alunos, a necessidade de continuidade de

aprofundamento sobre o tema Luta Marajoara e lutas brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção da Luta Marajoara nas aulas de educação física escolar, é mais uma
possibilidade para o ensino das lutas. Trabalhar esse conteúdo é uma forma de manter sua
prática e suas tradições vivas no arquipélago do Marajó, e também mostrar a diversidade
cultural do Brasil, seja na região do estado do Pará ou nos demais estados da federação.
Durante a pesquisa, houveram dificuldades para produzir material didático adequada às aulas
de educação física escolar em decorrência das poucas produções que falam sobre o tema. Nesse
sentido, incentivar trabalhos a nível acadêmico sobre a Luta Marajoara contribui para suprir a
lacuna teórico-metodológica desta temática, bem como contribui para a consolidação de
práticas inovadoras e significativas culturalmente no campo da educação física brasileira.

MARAJOARA STRUGGLE FROM THE PERSPECTIVE OF BODY
CULTURE: VALUING THE CULTURE OF PARÁ IN PHYSICAL
EDUCATION AT SCHOOL
ABSTRACT
The aim is to create possibilities for teaching Marajoara Fight from the perspective of body
culture. This is a bibliographic research based on the following descriptors: Marajoara Fight,
Brazilian Fights, Marajoara Grabbed and Pará culture. As results, we point to a viable
curricular proposal for dealing with the Marajoara Fight at School considering the
perspective of the Critical-Overcoming approach and theoretical-methodological foundations.
It is concluded that the Marajoara Fight as a Pará cultural heritage it must be systematized
and inserted as innovative content in school physical education.
KEYWORDS: Marajoara Fight; School; body culture.

LA LUCHA MARAJOARA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
CULTURA DEL CUERPO: VALORAR LA CULTURA DE PARÁ EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
RESUMEN
El objetivo es crear posibilidades para enseñar Luta Marajoara desde la perspectiva de la
cultura corporal. Se trata de una investigación bibliográfica basada en los siguientes
descriptores: Luta Marajoara, Lutas Brasileiras, Agarrada Marajoara y Cultura Paraense.
Como resultado, señalamos una propuesta curricular viable para abordar la Lucha Marajoara
en la Escuela desde la perspectiva del enfoque Crítico-Superación y fundamentos teóricometodológicos. Se concluye que Luta Marajoara como patrimonio cultural en Pará debe ser
sistematizado e insertado como un contenido innovador en la educación física en la escuela.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA:UM
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo descrever através de um relato, a experiencia do professor
enquanto coordenador e dos alunos no papel de pesquisadores participantes de um projeto
de pesquisa do Programa Ciência na Escola (PCE) 2020 em uma escola Municipal da
Cidade de Manaus – AM. O PCE é uma ação voltada a participação de professores e
estudantes em projetos de pesquisa cientifica e inovação tecnológica a serem desenvolvidas
nas escolas públicas Estaduais e Municipais do Amazonas, criado em 2004 e fomentado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM). O programa de pesquisa visa
ampliar os conhecimentos dos alunos acerca dos estudos científicos assim como incentivar a
formação continuada dos professores que participam submetendo seus projetos. O contato
com os projetos de pesquisa abre horizontes em frente as dificuldades encontradas pelos
alunos e professores da educação básica, proporcionando oportunidades e a construção de
saberes que ficarão marcados na trajetória de cada um ao longo de sua jornada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica; Atividade Física; Saúde.
INTRODUÇÃO
A tecnologia, o estilo de vida e o comportamento humano sofrem alterações no
decorrer de suas histórias, com isso, surgem as mudanças de pensamento e comportamento,
culminando com a necessidade de novas concepções de ensino.
Segundo Diesel (2017), diante de tantas mudanças sociais, políticas, econômicas,
culturais e tecnológicas que causam impacto na vida das pessoas, surge a necessidade de se
ressignificar o modelo de ensino aprendizagem tradicional pautada na transmissão de
conteúdos e em atitude passiva dos alunos, passando a ser utilizado um método ativo onde os
1
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discentes assumem um papel de protagonismo no processo de ensino-aprendizado,
construindo saberes a partir de indagações e participação efetiva no processo.
Ainda de acordo com Diesel (2017), em consonância com as mudanças que o meio
social perpassa, a escola é o ambiente que tem mais se modificado dada a solidez histórica de
sua estrutura.
Para Demo (2015), a escola é o ambiente mais apropriado para se construir um
conhecimento, porém, não é a escola em si, nem a aula, nem o ambiente de socialização ou
mesmo o mero contato entre professor e aluno, mas sim a pesquisa, como base da educação
escolar.
A pesquisa não pode ser vista como algo especial, para pessoas e momentos especiais,
nem pode ser considerada apenas para o mestre ou doutor, deve ser iniciada no ensino básico,
através dos programas de iniciação cientifica a fim de despertar a curiosidade dos alunos, com
inovações de pensamento e construindo uma nova visão de ensino (SANTOS, 2018).
A iniciação cientifica surge em meados de 2006 na educação básica, por meio de
parcerias com as Fundações de Amparo a Pesquisas, com o intuito de incentivar o ensino
através das produções cientificas nas escolas, vale ressaltar que inicialmente a Iniciação
Cientifica estava voltada apenas para os estudantes universitários (PRIMAVERA, 2018).
O Programa Ciência na Escola (PCE) é uma ação voltada a participação de professores
e estudantes em projetos de pesquisa cientifica e inovação tecnológica a serem desenvolvidas
nas escolas públicas Estaduais e Municipais do Amazonas, criado em 2004 e fomentado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM).
O programa tem por finalidade apoiar e incentivar a participação de professores e
estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino médio e suas
modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento
educacional específico e Projeto Avançar, em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos nas
escolas públicas.
O PCE é representado pela produção da ciência dentro do âmbito escolar através do
desenvolvimento de projetos de pesquisa que visam contribuir para o crescimento do
conhecimento técnico e tecnológico dos alunos, contribuir para o processo de formação
continuada dos professores, assim como, despertar a vocação científica e incentivar talentos
entre os estudantes de ensino público estadual e municipal do Amazonas.

Os professores da rede Estadual de Ensino do Amazonas e Municipal de Manaus,
interessados em participar do Programa, devem submeter seus projetos a análise através de
processo de seleção ofertado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM),
que seleciona até 200 projetos de escolas Estaduais e Municipais em Manaus e até 400
projetos de escolas Estaduais do Interior do Estado.
No decorrer dos anos o número de propostas tem aumentado significativamente. Em
2018 foram submetidos 644 projetos, em 2019 o número aumentou para 767 e em 2020 um
novo recorde, foram registrados 912 projetos para análise.
Hoje, o PCE desperta o interesse de centenas de professores que buscam uma
ferramenta para desenvolver o processo ensino-aprendizagem de forma qualificada e eficaz
junto aos seus alunos e o interesse dos mesmos pela pesquisa científica corroborando com o
seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo
descrever através de um relato, a experiência do professor enquanto coordenador e alunos no
papel de pesquisadores participantes de um projeto de pesquisa do PCE 2020 em uma escola
Municipal da Cidade de Manaus – AM.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Este relato refere-se à experiência obtida na realização do projeto de pesquisa
desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Moraes situado na zona
Norte da Cidade de Manaus, contando com a participação do professor coordenador e três
alunos como pesquisadores de Iniciação Cientifica Tecnológica – Jr. A pesquisa ocorreu no
período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2020, intitulada “Estado
Nutricional e Nível de Atividade Física de Alunos da Emef¹. Antônio Moraes”. No decorrer
de seis meses foram realizadas atividades de pesquisa e ações previstas em cronograma
organizado no ato de submissão do projeto. Nos três meses iniciais da pesquisa, os encontros
entre o coordenador e os alunos pesquisadores foram realizados através de vídeo chamadas,
assim como algumas ações previstas para o período de desenvolvimento do projeto. No
período final da pesquisa, com a flexibilização dos decretos no Estado, algumas ações foram
realizadas de forma semipresencial, tomando os devidos cuidados para evitar a contaminação
pelo vírus.

No ano de 2020, com as medidas preventivas, dentre estas o distanciamento social,
adotadas pelo governo no combate a disseminação da COVID-19, a partir de março, o
calendário escolar precisou ser cumprido através do sistema remoto de ensino. Com isso, as
ações previstas para o decorrer da pesquisa precisaram ser reformuladas para atender as
exigências do momento crítico, pelo qual a sociedade em geral se encontrava.
O professor, enquanto coordenador da pesquisa, tem por obrigação cumprir o papel de
facilitador e orientador do processo, enquanto os alunos desempenham o papel de
pesquisadores e buscam as informações através da pesquisa cientifica, repassando os
conhecimentos adquiridos aos demais integrantes da comunidade escolar. Dessa forma o
aluno aparece como elemento principal no processo de ensino assumindo uma posição de
protagonismo, culminando com o aprendizado significativo de todos os envolvidos.
A primeira ação do projeto aconteceu no mês de julho, que consistiu no levantamento
bibliográfico acerca do tema proposto para pesquisa, onde os alunos foram orientados sobre
como realizar buscas por artigos científicos em bases de dados eletrônicas. A partir de uma
oficina os alunos realizaram um levantamento bibliográfico que culminou com uma palestra
realizada através de forma online ministrada pelos pesquisadores com tema Alimentação
Saudável e Atividade Física relacionada a saúde.
No mês seguinte, a ação consistiu na coleta de dados, onde os instrumentos de
pesquisa utilizados foram o protocolo de Índice de Massa Corporal (IMC), baseado nos
parâmetros do Programa Esporte Brasil (PROESP-BR) 2016 e a aplicação do Questionário
Internacional de Atividade Física versão curta (IPAQ-C). Por conta do período pandêmico,
onde as aulas ocorreram de forma remota, não foi possível realizar a mensuração do peso e
altura dos alunos que fizeram parte da amostra, por este motivo, os dados utilizados foram os
que já haviam sido coletados no início do ano letivo. Quanto a aplicação do questionário, foi
possível realizar com a ferramenta do Google Formulário, onde o instrumento foi adaptado
para que os alunos pudessem receber um link e assim respondê-lo de forma online.
No terceiro momento foi realizada a tabulação dos dados, seguida de uma análise
descritiva simples em software Excel e a partir desta os pesquisadores iniciaram a preparação
da apresentação dos resultados a serem exibidos ao corpo pedagógico e demais alunos da
escola, assim como, aos pais e/ou responsáveis. Além das palestras, foram confeccionados
materiais impressos com o objetivo de fornecer informações esclarecedoras sobre os

benefícios da adoção de hábitos saudáveis relacionados a saúde física e psicológica. Com a
flexibilização das medidas de isolamento social, a apresentação dos resultados pode ser
realizada de forma presencial dentro da escola, sendo adotados todos os procedimentos
indicados pela vigilância sanitária como o uso de máscaras, a utilização do álcool gel na
higienização das mãos e o número reduzido de pessoas presente no local de acordo com a
capacidade.
Por fim, como última ação, os alunos realizaram um relatório final, expondo suas
experiências e o aprendizado durante o período de realização do estudo, assim como os
resultados obtidos impactaram de alguma forma os envolvidos na pesquisa.
Ao fim do projeto os alunos expuseram suas opiniões a respeito da experiência que
tiveram no decorrer dos 5 meses de projeto, nesse momento, eles relataram também sobre a
satisfação de participar de um programa como o PCE e o que a vivência acarretou a sua vida
acadêmica.
ALUNO 01 – “Foi uma experiência muito boa, jamais imaginei que a disciplina de
educação física era estudada também dessa forma. Sempre tive aulas práticas, mas nunca
aprendi algo assim, sempre ia para a quadra jogava bola ou fazia uma outra atividade. A partir
desse trabalho também pude aprender como fazer uma pesquisa de verdade, fazendo todo o
passo a passo da pesquisa, a coleta dos dados, a montagem dos gráficos e apresentação dos
resultados aos demais colegas.”
ALUNO 02 – “O que eu aprendi durante o projeto de pesquisa irei levar para a vida
inteira enquanto estudante, jamais irei esquecer. Participar do projeto me fez mudar de
pensamento e melhorar a forma de fazer uma pesquisa ou um trabalho e vejo também que
tenho muitas coisas a buscar e melhorar também enquanto aluno.”
ALUNO 03 – “Participar do projeto abriu a minha mente, pois foi através dele que
aprendi a como realizar uma pesquisa de verdade. Irei levar o conhecimento para as demais
fases da minha vida escolar com certeza”. Pude também aprender a ensinar os meus colegas,
perder a vergonha de apresentar um trabalho na frente. Depois de participar do PCE minha
visão de trabalho de pesquisa mudou totalmente.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Iniciação Científica durante o ensino fundamental apresenta-se como uma
ferramenta importante no processo de ensino aprendizado dentro ambito escola. A partir
desta, surge a oportunidade dos alunos vivenciarem uma realidade que agrega inúmeros
conhecimentos para sua vida academica e logo mais profissional. O contato com os projetos
de pesquisa abre horizontes em frente as dificuldades encontradas pelos alunos e professores
do Ensino Básico proporcionando oportunidades e a construção de saberes que ficarão
marcados na trajetoria de cada um ao longo de sua jornada.
No decorrer deste trabalho buscou-se descrever a experiencia vivida pelos alunos e
professor, participantes do PCE em uma escola municipal da cidade de Manaus, assim como,
abordar os benefícios trazidos pela atividade nos alunos. No decorrer do projeto surgiram
dificulades que precisaram ser contornadas para que o processo não fosse prejudicado.
Mesmo com adversidades os alunos conseguiram realizar as atividades assumindo o papel
atores da ação com êxito, tirando lições tanto para a vida acadêmica, quanto para a vida
pessoal e profissional pela qual ainda irão optar futuramente.
É cada vez mais evidente que os alunos precisam ser protagonistas no processo de
ensino, sendo incentivados e instigados a buscar o conhecimento, enquanto o professor
precisa assumir o papel de formador de opniões e pensamentos, auxiliando assim, na
formação do aluno enquanto cidadão e profissional.
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RESUMEN
PALABRAS CLAVES: saberes de la cultura corporal 1; modalidades de planificación 2;
función social de la educación física 3.
INTRODUCION
La presente comunicación parte de un Proyecto de Investigación desarrollado en la
Universidad de Flores, en el que indagamos acerca de ¿Cuáles son las modalidades de
planificación y los saberes que seleccionan/proponen los docentes de Educación Física en el
nivel inicial y primario del sistema educativo argentino durante los años 2021/2022?
Este problema se inscribe en una tradición de investigaciones sobre prácticas pedagógicas en
educación física escolar para la conformación del campo desde una “perspectiva autónoma”
(BRACHT, 1996).
Hace aproximadamente diez años, conformamos un programa de investigación en la
UFLO, a partir de los aportes de las teorías críticas, buscando una legitimación sustentada
desde las ciencias sociales para conocer, reflexionar y resignificar la cultura corporal.
Sintetizando diversas investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de la Educación Física
en el ámbito escolar (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2006; SILVA; BRACHT, 2012,
MARQUES DA SILVA, RIGHI LANG, GONZÁLEZ, 2014; GÓMEZ SMYTH et al., 2017),

El presente trabajo contó con apoyo financiero de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la
Universidad de Flores, en el marco de la Convocatoria Ordinaria a Proyectos y Programas de
Investigación bianuales 2021 – 2023
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Gómez Smyth (2016) delimita cuatro tipos de prácticas pedagógicas en Educación Física: a)
abandono de la docencia; b) tradicional; c) posición innovadora; d) transformadoras o
renovadas.
OBJETIVO
Caracterizar las modalidades de planificación, los saberes de la cultura corporal que
circulan/proponen los docentes y la función social que le asignan a la Educación Física; en
prácticas pedagógicas tradicionales, innovadoras y transformadoras.
METODOLOGÍA
El diseño metodológico es descriptivo-exploratorio y sincrónico/transeccional
(YNOUB, 2015). Se realiza un corte sagital en los años 2021/2022. El muestreo es incidental
y por cuotas: 150 profesores de nivel inicial y 150 de nivel primario que trabajan en escuelas
argentinas. Se realizan entrevistas semidirigidas, basadas en un diálogo abierto.
El tratamiento de datos es de tipo cualitativo y cuantitativo. Por un lado, se analiza
cada entrevista, con las categorías previamente diseñadas. La estrategia de tratamiento de
datos cualitativa está basada en el método comparativo constante (GLASSER; STRAUSS,
1967). Por el otro, se realiza un centramiento en las variables, para el tratamiento estadísticodescriptivo.
RESULTADOS
Si bien nos encontramos en proceso de recolección de datos, en el análisis inicial de
las primeras entrevistas se observan modalidades de planificación anuales con sentido
burocrático. Además, se destaca la función higienista y deportivista en la clase de educación
física.
CONSIDERACIONES FINALES
Esperamos que los resultados permitan acercarnos a la realidad de la educación física
argentina referida a las tres variables: saberes de la cultura corporal que circulan, modalidad
de planificación y función social asignada a la educación física.

Los datos que estamos recabando permiten repensar los modelos tradicionales de
planificación, al tiempo que reflexionar sobre si las propuestas docentes habilitan a los
estudiantes a: conocer, practicar y crear (nuevas) prácticas corporales significativas.
La investigación colabora en comprender y replantear las prácticas docentes, considerando las
características culturales, institucionales y sociales idiosincráticas de la educación física
argentina.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Educação Física; PIBID
INTRODUÇÃO
A formação de professores é um assunto relevante quando pensamos em novas
possibilidades de construção de práticas pedagógicas. Na Educação Física, essa formação,
mesmo com o advento das pedagogias mais críticas, ainda carrega uma forte relação com
práticas mais tecnicistas (DARIDO E RANGEL, 2005). O Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação a Docência (PIBID) se mostra como uma possibilidade de discussão das práticas
docentes in loco e busca uma ruptura desses padrões acríticos de educação possibilitando
aproximação entre a formação e ação docente, a universidade e a escola.
Esse subprojeto PIBID da Educação Física, vinculado à Escola de Educação Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ), acontece na Escola Municipal
Brigadeiro Eduardo Gomes (EMBEG), no Rio de Janeiro e conta com 10 estudantes, 1
coordenadora, 2 supervisoras e 1 colaboradora, desde novembro de 2020. O objetivo desse
resumo é analisar as cartas de intenção de 10 docentes em formação ao ingressarem no PIBID
identificando motivações e inquietações para atuação no campo da Educação Física escolar.
1

Bolsa PIBID/CAPES

Autores como Tardif (2014) nos embasam sobre a formação docente, e ajudam a
refletir especialmente no campo da Educação Física e suas especificidades.
Trata-se de uma pesquisa documental qualitativa analisando as cartas de intenção dos
candidatos/as à banca avaliadora de seleção para o PIBID Educação Física. A partir da leitura
dessas cartas, 3 pontos emergiram para a análise e discussão.
MOTIVAÇÕES E INQUIETAÇÕES
Ao analisarmos as cartas, ressaltamos como primeiro ponto de discussão a experiência
profissional que participar desse projeto poderia trazer.
Meu objetivo em querer participar do programa é primeiramente, obter
experiência na área escolar. (R.9)
Vejo uma oportunidade de ganhar experiência e me descobrir dentro da
minha profissão como educadora. (R. 6)

Os/as estudantes demostraram interesse em ter experiência no campo escolar logo no
início do curso e anseiam pela troca de saberes com as professoras antecipando e
aprofundando experiências que teriam nos estágios obrigatórios que acontecem depois da
metade do curso. Tardif (2014) se refere aos saberes experienciais como resultado da prática
cotidiana da profissão e reafirma a importância do relacionamento dos jovens professores com
os mais experientes por meio das trocas constantes nesse processo.
Percebemos um desejo de desconstruir uma imagem de Educação Física escolar
acrítica, sem fundamentação pedagógica, desinteressante e desvalorizada.
As aulas de Educação Física são vistas como pouco importantes e, por conta
disso, também acabam sendo desestimulantes para os próprios alunos. (R.1)
Professores desinteressados, aulas sem nenhum objetivo pedagógico, rola
bola, esse era o cenário das minhas aulas de educação física na escola e
infelizmente ainda continua sendo a realidade em muitos colégios; eu
considerava esse cenário como normal, achava que a educação física não
tinha nada para ensinar. (R.8)

Mesmo não tendo boas experiências nas aulas de educação física escolar, fato citado
por vários candidatos em suas cartas, um ponto positivo é que escolheram cursar licenciatura
para desconstruir esse cenário.
Um relato nos chama atenção sobre a questão envolvendo a representatividade.

(...) fui construindo aos poucos, me recordo vagamente da minha única
professora negra em toda vida escolar, que por sinal ministrava a disciplina
de Educação Física. (R.2)

Essa frase se apresenta repleta de marcas que permanecem. Souza (2020) afirma que a
criança tende a internalizar o que consome e a presença de pessoas negras em posições de
liderança faz com que as referências sejam atualizadas e suas características individualmente
valorizadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar em programas de iniciação à docência e sua influência na formação de
professores/as é considerar que seja incentivado e oportunizado a interação estreita entre
universidade e escola ainda no início da trajetória formativa de licenciandos/as. Essa relação é
relevante, necessária e requer muitas iniciativas tal como projetos de iniciação à docência
como o PIBID, projetos de extensão e residência pedagógica. Não só a escola precisa desse
convívio, mas a Universidade de igual modo, necessita se fazer presente no espaço que é e
será aquele ocupado por futuros docentes em sua trajetória profissional.
Essas cartas de intenção demonstram motivações e inquietações que esperamos que
sejam construtos para experiências ricas e colaborativas na escola.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica; ensino remoto; PIBID.
INTRODUÇÃO
Com a pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas pelo ensino
remoto e a prática pedagógica tornou-se um espaço sem o contato físico entre os estudantes e a
escola, evidenciando os impactos e desigualdades no âmbito educacional. Assim, aparecem
adversidades com essa nova mediação que realoca o professor na sua atuação (OLIVEIRA;
SILVA; SILVA, 2020). O objetivo deste pôster é analisar a organização docente do componente
curricular Educação Física do turno vespertino da Escola Parque 308 Sul (EP), em Brasília.
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O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

METODOLOGIA
Realizou-se uma pesquisa documental de abordagem qualitativa, visto que esta permite
aproximar e compreender como ocorreu o planejamento pedagógico no ensino remoto no ano
de 2020 de forma indireta, sendo a mais viável no contexto de pandemia. Desse modo, o
coletivo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Faculdade de
Educação Física (FEF), da Universidade de Brasília (UnB) analisou documentos escritos e
audiovisuais, organizados em pastas salvas no Google Drive (diários de classe, planejamentos
semanais, roteiros, conteúdos e a devolutiva dos alunos), produzidos pela EP.
RESULTADOS
Inicialmente, constata-se a importância do trabalho coletivo como forma de propiciar
uma prática reflexiva pensada para as especificidades e inclusão dos diferentes alunos. Como
forma de adaptar a prática pedagógica para o ambiente virtual sem perder sua intencionalidade
pedagógica e função social de formação humana, foi elaborado um documento intitulado “toró
de ideias”, uma abordagem de pesquisa e formação continuada na qual o grupo compartilhava
atualizações da área, links e anexos de temáticas.
Por conseguinte, no primeiro momento do ambiente virtual foi produzido um vídeo de
acolhimento aos estudantes onde cada professor do grupo se apresentava, como estratégia que
permite estreitar as relações e criar um contato inicial com as crianças e também de convidar
os familiares para participarem ativamente das construções. A retomada inicial se caracteriza
como uma ação que deve ser planejada, permitindo uma integração entre escola, família e as
crianças (BOLSI, 2011).
Seguindo as determinações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF),
decidiu-se realizar aulas assíncronas por meio do Google sala de aula e de materiais impressos
(caso o aluno não tivesse condições de acesso a internet), eliminando a obrigatoriedade da
presença em encontros ao vivo, e com prazo para entrega das atividades feitas até o término do
ano letivo tornando o processo mais flexível e menos exclusivo.
Dessa forma, as aulas foram divididas semanalmente por unidades temáticas, entre elas:
Jogos e Brincadeiras de Festa Junina, Jogos Populares, Folclore, Pessoas com
Deficiência, Consciência Negra, Gincana da Água, Festival Escola Parque 60 anos, dentre
outros. Realizou-se por meio de um roteiro inicial, seguido da produção de um vídeo com todos

os professores explicando sobre a atividade e, por fim, pela disponibilização do material na
plataforma.
Conforme o Coletivo de Autores (1992) a Educação Física permite expressar
conhecimentos da cultura corporal. Estes compõem as atividades da disciplina na EP, que deu
preferência aos conteúdos que dialoguem com o cotidiano das crianças, bem como os aspectos
sociais, culturais, inclusão e o resgate histórico, conversando também com as datas importantes
do calendário letivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica se fez presente buscando novas estratégias e vínculos para
aproximar os alunos, não apenas das “telas” dos aparelhos eletrônicos, mas de uma
compreensão coletiva e ativa de conhecimentos. O portão da escola, os mergulhos na piscina,
o cheiro da merenda, os sons da quadra e das correrias durante o recreio foram substituídos
pelos links de aulas do ambiente virtual de aprendizagem, carregador dos aparelhos eletrônicos
e as notificações de novas atividades a serem produzidas. Assim, os professores se organizaram
e planejaram de forma democrática e flexível um ano letivo atípico, em meio a tantas
dificuldades e proporcionaram a ludicidade e a formação humana dos alunos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Jogos Africanos; Relato de Experiência.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como intuito relatar a experiência obtida através da aplicação do
conteúdo Jogos Africanos, no âmbito do Programa Residência Pedagógica, em uma escola da
rede pública de ensino em São Luís – MA. Além disso, no decorrer do texto apresenta-se
possibilidades de práticas para o desenvolvimento dessa temática em sala de aula, propondo a
reflexão da aplicação destes jogos e sua relação com temas transversais durante as aulas de
Educação Física.
METODOLOGIA
A aplicação desse conteúdo se deu por intermédio do que estava proposto no plano
anual da disciplina de Educação Física e no campo das intervenções propostas pelo Programa
Residência Pedagógica, durante o período de regência. Sabe-se que os Jogos ocupam um
lugar importante dentro do que é orientado pelos conteúdos da Cultura Corporal. Quanto as
experiências que podem ser obtidas através destas vivências, o Coletivo de Autores (1992)
defende que “o jogo (brincar e jogar são sinônimos em diversas línguas) é uma invenção do
homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo
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para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente”. Estes jogos são marcados por
contextos históricos, sociais e imaginários de um povo e suas tradições são passadas de
geração para geração através de pai para filho, entretanto com os jogos africanos esse
conhecimento foi se perdendo, cabendo a escola a função de apresentá-los às novas gerações.
Para a sistematização desse trabalho utilizou-se como ferramenta o diário de campo para
descrever o roteiro daquilo que ocorreu durante as aulas.
Iniciou-se o conteúdo com uma breve contextualização a respeito da necessidade do
conhecimento e respeito à cultura africana e sua contribuição para a formação do povo
brasileiro.
Durante as aulas teóricas foram apresentados dois vídeos intitulados “Xadrez das
cores” e “Dudu e o lápis cor de pele”, nestes discutimos paralelamente a problemática do
racismo. Após a exibição abrimos para discussão onde os(as) alunos(as) tiveram a
oportunidade de expor aquilo que entenderam ou mesmo o que os(as) chamou mais atenção.
Já nas aulas práticas fez-se a busca por alguns jogos os quais, além da aplicação também se
apresentou a origem e contextualização histórica dos mesmos. A seguir, estão os nomes de
alguns dos Jogos aplicados e, entre parênteses, seus respectivos países de origem: Neés
deguíaan (Egito), Mbube Mbube (Gana), Mamba (África do Sul) e Matacuzana
(Moçambique). Ao final das aulas realizou-se a roda final, em que abrimos para a discussão e
contribuição dos alunos(as) em relação às atividades aplicadas e também às ideias discutidas
em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho buscou-se relatar a experiência obtida através da aplicação do conteúdo
Jogos Africanos, no âmbito do Programa Residência Pedagógica, em uma escola da rede
pública de ensino em São Luís – MA. Considerou-se que a experiência vivenciada por via da
aplicação deste conteúdo, na disciplina de educação física, foi válida pois foi possível
promover debates e discussões significativas. Após a exibição dos vídeos, gerou-se um
momento de reflexão por parte das turmas, a respeito da temática do racismo, e também
enfatiza-se que houve interesse por parte destes durante as aulas práticas, em que alguns
relataram não conhecer e nunca ter fruído nenhum dos jogos apresentados.

Considera-se importante que se ampliem os estudos e que haja mais relatos a respeito
da aplicação desse conteúdo na educação básica, como forma de visibilizar as discussões não
só sobre o racismo, mas também a respeito das questões étnico-raciais, de forma a dar aos(as)
alunos(as) a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da história de outros povos e
culturas.
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INTRODUÇÃO
O atletismo é uma manifestação da cultura corporal que guarda relação com
movimentos naturais do ser humano, especialmente com as habilidades motoras correr, saltar
e arremessar/lançar (SOARES et al., 1992). Kunz e Souza (2006) consideram que essas
habilidades estão relacionadas às múltiplas formas e significados do se-movimentar humano,
e, na educação física (EF) escolar, não devem se restringir a provas específicas do atletismo
enquanto um esporte do leque olímpico.
Apesar de ser preconizada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como uma
modalidade esportiva a ser desenvolvida no componente curricular de EF (BRASIL, 2017),
não há garantia de que esse conteúdo esteja presente nos currículos vividos no cotidiano
escolar. Muitos professores optam por não ensinar o atletismo nas aulas de EF por razões
como: falta de material e de estrutura adequada nas escolas, desinteresse dos alunos e
conhecimento restrito do docente sobre a modalidade (FAGANELLO GEMENTE;
MATTHIESEN, 2017). Entretanto, ainda as prescrições curriculares não constituam um
reflexo direto do cotidiano escolar, desconsiderar a relevância do currículo pré-ativo é uma
ação de esvaziamento político (GOODSON, 2008).
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Considerando o exposto, este estudo se propõe a analisar como o atletismo está
referenciado nos Documentos Curriculares (DC) para a EF no ensino fundamental das 27
unidades federativas (UF) do Brasil.
METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa de análise documental de natureza qualitativa. Os
procedimentos iniciais se deram com o levantamento dos DC das 27 UF, disponíveis em sites
de suas respectivas secretarias ou conselhos estaduais de educação. Foram encontradas 11
formas diferentes de nomear tais documentos. Optamos por utilizar o termo DC por ser o
mais utilizado entre eles.
Foram feitos recortes, das partes que fazem relação com o ensino do atletismo, a partir
da definição dos marcadores de busca: atletismo, corrida, salto, arremesso, lançamento,
esportes de marca. Para este resumo, foram realizadas análises mais gerais e preliminares,
com a perspectiva de apresentar um panorama sobre a temática.
ANÁLISE DOS DADOS
Os DC seguem a lógica da BNCC, na qual a unidade temática esportes está organizada
em categorias de acordo com as exigências motoras necessárias para a prática e com a
estrutura lógica do jogo. O atletismo é abordado na BNCC, e na maioria dos DC, como como
um esporte de marca. Esses esportes se caracterizam pela aferição de certos parâmetros
(tempo, distância e peso).
As referências ao atletismo na maior parte dos DC são encontradas como sugestão
didática/pedagógica, atividade sugerida, proposta de atividade ou dentro de habilidades a
serem desenvolvidas. Fogem dessa regra, quatro DC que o caracterizam como conteúdo (PR,
SC, PB e DF), e outro que o cita como objeto específico (CE). Seis estados não fazem
menção ao termo atletismo em seus documentos: BA, PE, RJ, ES, RS e PA.
Dezessete estados propõem a abordagem do atletismo nos 1º, 2º, 6º e 7º anos do EF,
conforme a proposta da BNCC. Os outros estados diferem, destacando aqui a
excepcionalidade do DC de Goiás, que inclui esportes de marca em todos os anos do ensino
fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As recentes políticas de reestruturações dos DC das UF seguem as recomendações da
BNCC, vista como a principal influência dessas. Nos DC, a prática do atletismo na EF parece
se aproximar do que Kunz e Souza (2006, p.30) chamam de “encenação temática do esporte”,
potencializando a adoção de uma perspectiva pedagógica que considera diferentes formas e
significados de um se-movimentar.
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RESUMO
Este trabalho tem como proposição dar visibilidade às temáticas trabalhadas no ensino
emergencial remoto na disciplina de educação física no ano 2020, em uma escola da rede
estadual de ensino de Belo Horizonte. A metodologia foi o acompanhamento de um professor
da rede estadual de ensino juntamente com o programa da residência pedagógica: um olhar
sobre os documentos estaduais de ensino na rede pública. Dar luz e visibilidade às fragilidades
e potencialidades do ensino remoto emergencial.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Educação física; Pet-mg; Temas transversais;
Hierarquização de saberes escolares
INTRODUÇÃO
Março de 2020, escolas por todo o mundo se fecham, como uma das medidas de
prevenção e proteção sanitária, dado o avanço da pandemia do vírus Sars-Cov-2, causador da
doença Covid-19. Face esse contexto, o Ministério da Educação (MEC) editou a Medida
Provisória 931/2020 que “estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação
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básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde”. Nesta direção, gestores, professores e alunos foram obrigados a
desenvolver ações de ensino e aprendizagem de forma remota, portanto, distantes fisicamente
dos ambientes, tempos e dos sujeitos que compõem a vida escolar.
Como ato contínuo à deliberação do MEC, a Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais (SEE-MG), através da RESOLUÇÃO CEE Nº 474, de 08 de maio de 2020, articulou
alternativas para mitigar os danos causados pela não presença de discentes e docentes no âmbito
escolar. A principal delas, foi a implementação do REANP (Regime Especial de Atividades
Não Presenciais), que normatizou o funcionamento do ensino remoto emergencial na Rede
Estadual de Educação Pública, no intuito de garantir o cumprimento da carga horária anual
obrigatória.
Para garantir o acesso aos conteúdos curriculares pelos estudantes, o REANP criou
algumas estratégias de disponibilização de material didático de forma remota, como também,
instituiu canais de comunicação e diálogo entre os alunos e professores. Estas estratégias foram
materializadas nos Planos de Estudo Tutorado (PETs), no Se Liga na Educação e o Conexão
Escola.
O presente trabalho trata-se de um esforço de análise crítica dos PETs da Educação
física (EF) no âmbito do Ensino Médio. Tal análise foi realizada por alunos bolsistas do
Programa Residência Pedagógica (PRP) e pelo professor preceptor responsável pela tutoria
destes bolsistas. O contato do grupo do PRP com o REANP teve seu início em novembro de
2020, quando do início deste Programa na UFMG. Neste tempo este grupo desenvolveu
estudos, discussões coletivas e reflexões sobre a experiência de intervenção pedagógica no
âmbito do ensino remoto.
OS CONTEÚDOS ABORDADOS NO PET
Nos PETs estão contidos um plano mensal de atividades a serem desenvolvidas pelos
alunos. Cada uma das disciplinas continha um PET separado, com discriminação de um
conjunto de habilidades e competências, fortemente articuladas com que estava previsto no
Currículo Básico Comum de Minas Gerais (CBC-MG) e na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).

Tão logo foi publicada a primeira edição do PET, notou-se a ausência de um documento
específico da Educação Física, bem como para as disciplinas de Artes e Filosofia. Tal fato
revela o caráter de atividade que persegue tais conteúdos, sempre os colocando como acessório
ou meros suplementos da organização dos currículos. Expressa, ainda, a ideia de que o Estado
pode prescindir da EF, tal como o que se viu na contrarreforma do Ensino Médio expressa na
MP 746/2016, que colocou a EF como facultativa (MACHADO et.al, 2020).
A partir do PET 2, a Educação Física começou a integrar os materiais curriculares, sendo
inserida nas 6 edições posteriores, sendo organizada da mesma forma que os demais
componentes curriculares, com cada edição tendo em médio 4\5 semanas de prescrição de
atividades.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets

Ao longo das 24 semanas, foram desenvolvidos os seguintes conteúdos: Esportes
durante 9 semanas, temas transversais em 7, Ginásticas em 6 e o conteúdo de Jogos e
Brincadeiras em 2 semanas. Além da desproporção de tempo destinado ao ensino de cada um
dos diferentes conteúdos (sem que os professores fossem ouvidos), observou-se nessas edições
dos PETs, a ausência de conteúdos como Lutas, Danças e Práticas Corporais de Aventura,
descritas no CBC-MG e na BNCC, como integrantes do conjunto dos conteúdos que devem
tratados pela EF na educação básica. Gráfico 1 : Porcentagem destinada a cada um dos conteúdos
no PET Educação Física

Fonte: Dados elaborados pelos próprios autores

Além da supressão de conteúdos e do desequilíbrio de tempo destinado ao ensino e
aprendizagem de cada conteúdo dos que foram prescritos nos PETs, as atividades semanais
previstas foram as mesmas para os estudantes do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Tal fato
desconsiderou a possibilidade de trabalhar os conteúdos de forma sequenciada, no sentido de
proporcionar aos estudantes relações que avançassem em complexidade e criticidade.
“A falta de organização do conteúdo estruturado é um conhecimento fadado ao
esquecimento”. Sem essa estruturação e organização educacional, não há aprendizagem
significativa. A desconsideração dos ciclos anuais nas elaborações curriculares do ensino
remoto emergencial e a pressa em sua instalação, mostra a fragilidade da educação brasileira
diante de um despreparo ao que é desconhecido e uma desorganização dos conteúdos e sua
singularidade (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020).
A TRANSVERSALIDADE TOMANDO PAPEL CENTRAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA
A análise dos conteúdos selecionados para o ensino da EF nos PETs indicava, também,
a presença de muitos temas transversais quando comparados às demais disciplinas. Além disso,
os temas da saúde, higiene e ética aparecem nos cadernos da EF ocupando parte significativa
do currículo (29%), comparativamente aos Jogos e Brincadeiras (8,3%) e às ginásticas (25%),
impedindo, com isso, que outros conteúdos próprios dessa disciplina pudessem ser tematizados.
Tal fato revela o grau de invisibilidade do conhecimento da EF escolar, já que fica
evidente que os formuladores desses documentos curriculares tiveram dificuldade de
“identificar a pluralidade de conhecimentos que historicamente a EF tem se dedicado a ensinar
na escola”(DAÓLIO, 1996)

A carga horária excessiva de conhecimentos transversais aponta, ainda, para a
perpetuação da representação da EF como uma disciplina mais afeita ao tratamento de saberes
atitudinais (educação de valores, comportamentos) e não como espaço/tempo de ensino de
saberes corporais e conceituais, fundamentais a formação cultural dos estudantes. Essa falsa
representação da EF ratifica e aprofunda as hierarquias escolares, reforçando o estigma de
disciplina de “segunda classe” historicamente instalada na cultura escolar, em função do tipo
de saberes que ensina (não-acadêmicos, relacionados com o conhecimento estranho à escola,
marcadas pelo caráter concreto do sabres e organizados na forma de apresentação oral e de
trabalho em grupo).
POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DO PET
Anteriormente à implementação dos PETs as aulas de Educação Física ficaram a cargo
dos professores, que utilizavam diferentes formas de interação com os estudantes: e-mails,
whatsapp, exercícios complementares e chat do aplicativos conexão escola para manter o
vínculos com os familiares. Para isso, a direção da escola, ajudou a definir o que seria
trabalhado e como seriam executadas as atividades escolares. Essa forma de trabalho conferiu
autonomia para as escolas na seleção, tematização dos conteúdos, avaliações, maneiras de
comunicação com os alunos e famílias.
Em um segundo momento, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEEMG) criou os PETs, e acabou controlando e regulando excessivamente as atividades de ensino.
Sob o argumento da necessidade de imprimir uma ação mais coordenada e articulada entre
distintos atores, rotinas e territórios, em uma rede de ensino tão complexa e diversa, entendeuse que a melhor maneira de fazer isso era imprimir uma forte prescrição curricular,
materializada, sobretudo nos PETs.. Na prática o que verificou foi o empobrecimento do
processo educacional, com aprofundamento da burocratização dos processos educacionais, a
difícil avaliação da aprendizagem, o pouco interesse dos estudantes em participar das atividades
escolares e a evasão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instalação do REANP foi uma mudança drástica, improvisada e pouco pactuada com
os agentes escolares. O trabalho com o ensino da EF nas quadras foi substituído pela produção
de vídeos, preenchimento de planilhas, troca de e-mails e a comunicação com estudantes via
celular e o computador. A necessidade de manter o ano de ensino e o vínculo dos alunos com
a escola impôs uma série de desafios ao ensino da EF. Dentre eles, lidar com uma forma de
ensino que retira dos processos de ensinar e aprender, aquilo que nos singulariza enquanto
componente curricular: o movimentar-se humano. Todavia, como bolsistas do PRP tivemos a
oportunidade de conhecer mais profundamente o funcionamento da Rede Estadual de
Educação, dos bastidores do processo de construção curricular em uma Rede de Ensino,
conhecer e analisar documentos curriculares (os documentos do PET), lidar com tecnologias
digitais utilizadas ao desenvolvimento de ações de ensino de forma remota e refletir as lutas
concorrências presentes no currículo em um contexto de distanciamento da escola. Toda essa
experiência tem contribuído de forma significativa à nossa formação política, ética e
pedagógica. Bem como acrescentamos a crítica à burocratização do Estado em processo de
ensino e aprendizagem que engessa o processo educativo dos professores e dos alunos em
diferentes contextos e deixando muito a desejar sobre o ensinar de maneira significativa uma
vez que retira o principal ator da ação do ensinar o professor. Este que, passa a organizar melhor
os conteúdos sugestionados e tenta ao máximo criar estratégias para dinamizar as aulas e tornálas atrativas aos alunos. Este que se reinventa e faz realmente a diferença no ensino. E os alunos
que o acompanham então se desenvolvem e aprendem de maneira mais próxima dando sentido
a um ano letivo desorganizado e problemático e que passará a fazer parte da nossa história como
professores, alunos e gestores escolares.

THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN THE TUTORED
STUDY PLAN-MG: CHALLENGES AND DIDACTIC DILEMMAS IN
TIMES OF EMERGENCY REMOTE EDUCATION IN THE STATE
SCHOOL SYSTEM
ABSTRACT
The purpose of this paper is to give visibility to the themes discussed in the remote emergency
teaching in physical education in the year 2020, in a state school in Belo Horizonte. The
methodology was the accompaniment of a teacher of the state school system along with the

program of the pedagogical residence: a look at the state teaching documents in the public
network. Giving light and visibility to the weaknesses and potentialities of emergency remote
teaching.
KEY WORDS: Remote teaching; Physical education; Pet-mg; Crosscutting themes;
Hierarchization of school knowledge.

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PLAN DE
ESTUDIOS TUTELADO - MG: RETOS Y DILEMAS DIDÁCTICOS EN
TIEMPOS DE EMERGENCIA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA RED
ESTATAL
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo dar visibilidad a los temas trabajados en la enseñanza de
emergencia a distancia en la asignatura de educación física en el año 2020, en una escuela del
sistema educativo estatal de Belo Horizonte. La metodología fue el acompañamiento de un
profesor de la red de enseñanza estatal junto con el programa de la residencia pedagógica:
una mirada a los documentos de enseñanza estatal en la red pública.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza a distancia; Educación física; Pet-mg; Temas transversales;
Jerarquía de conocimientos escolares.
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O ENSINO DO XADREZ NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
UMA REVISÃO DA LITERATURA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Prática pedagógica; Xadrez.
INTRODUÇÃO
Os jogos têm lugar de destaque na Educação Física escolar (EFE), mas os jogos de
tabuleiro pouco aparecem como opção curricular. O xadrez é objeto de ensino dos autores
deste estudo e do interesse de alunos da educação básica, apesar de pouco aparecer como
possiblidade de ensino nas aulas de EFE em documentos curriculares e pesquisas acadêmicas.
Estudos (SILVA, 2009; FRANÇA, 2012) indicam o benefício do ensino do xadrez na
escola como potencial desenvolvedor de habilidades e competências. O objetivo deste
manuscrito é realizar uma análise bibliográfica em periódicos acerca do ensino do xadrez
como possibilidade para a EFE.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão de literatura que se identifica como um método eficiente que
possui função histórica e de atualização (FIGUEIREDO, 1990). Realizamos buscas na
plataforma SCIELO e no repositório Periódico CAPES (Periódicos: Motrivivência,
Movimento, Pensar a Prática, Revista Bras. Ed. Física e Esporte).
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As palavras chaves utilizadas foram “xadrez” e “educação física”, assim como suas
combinações a partir dos operadores booleanos (palavras que informam ao buscador como
combinar termos da pesquisa) da seguinte forma: “xadrez” AND “educação física”.
Dos 29 estudos iniciais, 27 foram desconsiderados, já que não foram experimentais e
nem desenvolvidos por professores de EFE.
RESULTADOS
No primeiro estudo, Silva (2008) indica que o xadrez tem sido utilizado para estudar a
memória, a linguagem e a lógica; desafia a criatividade e abarca a arte com seu alto valor
estético, reproduzindo uma situação de guerra num contexto lúdico. Como instrumento
educativo, deve transcender o jogo em si impulsionando um processo de ensino criativo,
dialógico, afetivo e motivador, em busca da aprendizagem autônoma do aluno.
Percebeu numa investigação em cinco escolas públicas, que a maioria dos professores
de EFE ao ensinar o xadrez não reconhece em suas ações pedagógicas as individualidades dos
alunos enquanto sujeitos cognitivos, sociais e afetivos, que são autores de seus pensamentos e
ações. Na visão dos alunos, havia pouco envolvimento e falta de conhecimentos das
possibilidades do jogo, indicando um descaso e a prática pela prática, o jogo pelo jogo. Por
outro lado, numa escola identificou uma professora que promovia um sistema de ensinoaprendizagem do xadrez de forma envolvente, sistematizada, intencional e comprometida com
a formação humana dos estudantes, baseado em valores, convivência e experiência (SILVA,
2008).
No segundo estudo, Rodrigues (2008) analisou a inserção do xadrez como proposta
pedagógica de uma turma do ensino fundamental em busca da ampliação dos temas
abordados, encontrando imediatamente resistência dos alunos diante de práticas hegemônicas,
como o futebol. Como ações, abordou a história do xadrez, a chegada ao Brasil e a relação
com o percurso geográfico, análises geométricas do tabuleiro e da movimentação das peças.
Identificou a possibilidade e o desenvolvimento do exercício da imaginação e das emoções, a
memorização, o planejamento e a paciência para tomar decisões no contexto do acertar/errar
no jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos poucos estudos para EFE, as potencialidades do xadrez no projeto
pedagógico da EFE, identificadas e defendidas pelos estudos analisados, são corroboradas por
outros estudos que apontam os benefícios do xadrez na escola (SILVA, 2009; FRANÇA, 2012).
O xadrez (e os jogos de tabuleiro) não podem ser apenas uma opção de aula para dias
chuvosos ou atividade para “variar” as práticas hegemônicas, mas possibilidade de
apropriação de um tema cuja interdisciplinaridade também indica alto potencial pedagógico.
Uma possibilidade de desdobramento futuro deste estudo é a compreensão de como o ensino
do xadrez pode ser associado às nuances do campo da EFE.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: educação física; ensino remoto; ginástica.
INTRODUÇÃO
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) tem o objetivo principal “[...]induzir o
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do
licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso” (CAPES,
2020). E teve a sua 2ª edição iniciada em outubro de 2020 na Universidade de Pernambuco,
com a inserção dos residentes nas escolas-campo na realidade do ensino remoto devido a
pandemia enfrentada.
O presente relato teve origem nas experiências acerca do conteúdo Ginástica
vivenciadas durante a realização do 1º módulo do projeto de educação física em escolas da
rede estadual de Pernambuco, ensino médio e ensino técnico, e municipal de Olinda, no
ensino fundamental, envolvendo atividades de observação, planejamento, estudo e regência
de aulas durante os meses de outubro de 2020 até abril de 2021.

O trabalho contou com financiamento da CAPES segundo Edital Nº 1/2020 e conforme processo nº
23038.018770/2019-03.
1

PLANEJAMENTO E CONTEÚDOS
Um dos objetivos do PRP é a inserção das novas diretrizes para a educação básica em
âmbito nacional, e por isso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é tomada como
referência principal no planejamento das atividades no que diz respeito aos conteúdos,
expectativas e habilidades esperadas, além de contarmos com os Parâmetros Curriculares de
Pernambuco (PCPE) e Matriz Curricular de Olinda (MCO).
Para planejarmos as aulas nos reunimos junto à preceptora e residentes das escolascampo e, por vezes, à docente orientadora do Subprojeto, onde buscávamos atender às
recomendações do PRP e das redes de ensino citadas.
O tema desenvolvido com os alunos neste primeiro módulo foi a Ginástica: sua
história, aspectos socioculturais, modalidades, benefícios, fundamentos, conceitos e
dimensões e sempre relacionando às experiências dos estudantes.
DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Acompanhados pelos preceptores nos dividimos em trios e duplas e tivemos aulas
assíncronas e síncronas utilizando ferramentas como Google (Classroom, Forms e Meet),
WhatsApp, Podcasts, Slides, Youtube, Plataformas de jogos (Wordwall, Kahoot, Joynmyquiz,
Quizlet, etc.) e Instagram além de elaborarmos jogos, vídeos, textos didáticos, questionários e
desafios, adequados aos conteúdos e objetivos.
A princípio, no primeiro contato que tivemos com os estudantes sentimos uma
resistência em participar das aulas, porém nas aulas síncronas fomos dialogando com os
educandos, direcionando os pensamentos, problematizações e buscando suas vivências e a
partir desse diálogo mais próximo percebemos maior participação, envolvimento e
compreensão nítida a respeito do conteúdo, por haver maior interação entre os sujeitos.
No modo assíncrono percebemos maior dificuldade em obter retorno quanto à
apreciação das turmas em relação aos materiais postados e como estavam se apropriando do
conteúdo, entretanto tinham maior facilidade no acesso aos materiais produzidos que
permanecem como acervo de toda produção, tanto dos residentes como dos alunos.
As práticas corporais em algumas turmas do ensino médio chegam a ser inexistentes.
Já em outras, em sua maioria ensino fundamental, realizamos atividades com ênfase prática
ao lidar com ginástica laboral e criação de sequência gímnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecemos que por vezes os desafios são latentes, mas somos estimulados
continuamente a pensar e fazer o diferente para que o processo seja construtivo para os
residentes e alunos e por isso, afirmamos que a experiência foi fundamental em nossa
formação profissional ao passo que passamos a contemplar não só os desafios, mas, as
possibilidades. Vimos que apesar dos obstáculos enfrentados,conseguimos avançar e manter a
qualidade do ensino, mais especificamente da Ginástica, fazendo com que o estudante
continue aprendendo e se desenvolvendo integralmente.
Ressaltamos a importância dos programas de formação docente e de redes de diálogos
sobre docência, poisenxergamos mais possibilidades em meio ao tempo de desencantos que
enfrentamos.
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O GIRO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES/AS: NAS MÃOS DE QUEM ESTÃO OS
CURRÍCULOS?1
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi estabelecer um diálogo com professores/as da Educação Básica,
participantes da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino III, do curso de Educação Física, da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Utilizamos da conversa enquanto espaço formativo
e de reflexão. Percebemos que os/as professores/as constroem currículos juntos com a
comunidade escolar, fruto do diálogo e das necessidades de cada escola.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física; Formação de professores/as.

PRIMEIRAS PALAVRAS...
A pandemia que nos assola, é um momento de intensa reelucidação das desigualdades
sociais, econômicas e culturais. Digo (re)elucidação, pois todas essas desigualdades é a
realidade de milhões de pessoas, e as reconhecemos. O grande causador desse momento é um
vírus que ataca diretamente o sistema respiratório, levando a morte. Uma das principais
medidas para impedir a proliferação do vírus é o distanciamento social, logo, boa parte das
atividades que eram realidades de maneira presencial, foram adaptadas para o espaço digital.
A educação é uma dessas atividades, que teve que se adaptar a essas condições, para
garantir seu funcionamento, à dinâmica do vírus. Ao mesmo tempo, ainda sofremos diversos
ataques vindos do Governo Federal, que através de um discurso supostamente ideológico,
sucateia e destrói a educação, a ciência, a tecnologia e a vida de milhões de brasileiros/as. A
partir desse trabalho, e sendo reflexão de nossa prática, reafirmamos que a Educação se faz
essencialmente, de maneira presencial, com investimentos e segurança para todos/as
aqueles/as que direta ou indiretamente, estejam envolvidos nos espaços formativos.
1
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Assim, compartilhamos uma experiência vivida na disciplina de “Pesquisa e Prática de
Ensino III”, ministrada na Universidade Federal Fluminense, em uma turma do 7° período,
durante os semestres letivos ocorridos no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre
de 2021. Nomeamos essa experiência como “O Giro da Educação Física”, pois a mesma
contou com a participação de vários/as professores/as de todo o Brasil, atuantes na educação
básica (ensino regular, quilombola, indígena, escola para menores infratores, etc.). Os
encontros foram semanais, as quartas-feiras, no período vespertino, e a cada encontro
tínhamos a presença de dois/duas professores/as, compartilhando as suas trajetórias
formativas, planejamentos, rotinas, currículos, realidades sociais, etc. Ao total, tivemos 11
encontros em 2020, e 12 encontros em 2021.
Ao iniciarmos a nossa fala, propomos a nos situarmos historicamente, em um
momento inédito para muitos de nós, uma pandemia. Apresentaremos algumas reflexões
sobre esses processos vividos, no âmbito da formação de professores, considerando algumas
percepções e reflexões que tivemos, enquanto professora regente das turmas universitárias e
enquanto estagiário docente (Estudante da pós-graduação), e considerando os processos de
autoria curricular dos/as professores/as. Assim, chamamos a atenção para uma percepção
naturalizada no meio educacional e nas produções cientificas, do suposto lugar destinado
aos/as professores/as, perante as propostas e normativas curriculares. Há um suposto
"esquecimento”, que anula e/ou silencia as práticas dos/as professores/as, reduzindo-os/as a
meros reprodutores de normas. No entanto, esses/as professores/as atuam diariamente, nas
comunidades escolares, propondo e construindo outras possibilidades para a aprendizagem.
Mas afinal, nas mãos de quem estão os currículos?
NAS MÃOS DE QUEM ESTÃO OS CURRÍCULOS?
Vivemos os currículos ao longo de nossas trajetórias formativas, com diversidades e
intencionalidades, durante os nossos percursos os mesmos tornaram-se algo instigante, alvo
preferido para as nossas investigações. No entanto, não nos detemos apenas a essa percepção
exclusivamente, acadêmica e escolarizada, afinal de contas, seria um equívoco, o reduzirmos
a “objeto de estudo”. Ao longo de nossas trajetórias formativas, e hoje, eu enquanto estudante
da pós-graduação e a minha orientadora, professora universitária, éramos e somos
atravessados e atravessamos diversos currículos, que apresentam consigo percepções sobre os

conhecimentos e saberes. De imediato ou depois de algum tempo, operamos e estabelecemos
relações dos conhecimentos e saberes com a realidade que vivemos, os demais sujeitos e os
ambientes. Enfim, somos os currículos que nos atravessaram e o que fazemos com os
mesmos.
Essa percepção sobre os currículos e a sua interação com as nossas experiências,
enquanto professor/a de Educação Física, e neste caso em especifico, O Giro da Educação
Física, nos aproximou mais ainda de outros colegas, atuantes na Educação Básica. Estes/as
por sua vez, estão espalhados por um pais de dimensões continentais, e que em suas
realidades, constroem junto aos estudantes e a comunidade escolar, currículos diversos.
Dialogando com Kilomba (2019), percebemos como as relações entre conhecimento e poder
são estabelecidas, perguntas como: Quais sujeitos são contemplados com os conhecimentos
dos currículos? Quais conhecimentos não estão presentes nos currículos? nos ajudam a pensar
os currículos.
O Giro da Educação Física, nos possibilitou entender junto aos/as professores/as a
diversidade dos currículos, sempre contendo alguma referência histórica, cultural, social,
popular, elementos que constituem a realidade dos estudantes. Ao apresentarem os seus
planejamentos, nos era evidenciado a organização e o diálogo com outras fontes, reforçando a
dimensão formativa da disciplina escolar e mostrando que é necessário uma sistematização do
que se pretende ensinar. Assim, reconhecemos que em cada atividade proposta, a autoria
docente operava na dimensão da autonomia e autoridade docente (ARROYO, 2013). Aqui,
entendemos essa autoridade, a partir de uma perspectiva Freiriana, na qual o professor é
forjado por elementos críticos e democráticos, considerando a realidade social da comunidade
escolar.
Ao falarmos em autoria docente, a reconhecemos em suas manifestações responsáveis
e em coautoria com os que povoam a escola. Neste sentido, através do diálogo constante com
os/as professores/as da educação básica, devemos nos manter atentos aos movimentos
negacionistas que nos assolam. Na Educação Física, ainda existem práticas que
desconsideram os conhecimentos e saberes e se baseiam em fontes sem fundamentação. Mas,
a partir do que vivemos no Giro, a experiência nos mostrou que há muitos/as professores/as
comprometidos/as com a educação, desenvolvendo currículos diversos, que acreditam na

construção de espaços coletivos, no intuito de compartilhar e socializar as experiências de
aprendizagem.
Em um dos encontros, dois professores da Rede municipal de Magé-RJ, apresentaram
uma proposta de organização curricular, nomeada “Educação Física significativa”. Esse
movimento nos chamou a atenção, pois durante a apresentação os mesmos se colocaram
enquanto sujeitos imersos em processos formativos, professores com experiência na Educação
Básica, parceiros de planejamento e principalmente, incomodados com as proposições que
chegam “de fora” da escola, que desconhece a realidade vivida. Assim, ao questionarmos, nas
mãos de quem estão os currículos? Devemos reconsiderar a escola enquanto espaço de
ressignificação e resistência dos sujeitos que a ocupam.
O GIRO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Com as restrições impostas pela pandemia, um dos principais momentos durante a
formação inicial dos futuros professores, as disciplinas de prática de ensino, tiveram as suas
dinâmicas modificadas, sendo descartado a possibilidade vivência na escola. Assim, com a
volta das atividades de maneira remota, tivemos que pensar em estratégias para ressignificar
esses espaços formativos. Enquanto estudante da pós-graduação, o cumprimento do estágio
docente faz parte do processo formativo e profissional, nesse caso, a formação continuada e a
formação inicial dos estudantes da graduação.
A partir dessa demanda do estágio e em contato com a minha orientadora,
combinamos em realizar esse momento juntos. Assim, a partir da dinâmica do ensino remoto,
começamos a pensar como poderíamos organizar a disciplina, logo, minha orientadora
sugeriu que poderíamos convidar professores/as de várias cidades e regiões do país, no intuito
de compartilhar as suas trajetórias, seus planejamentos e o que estavam vivendo no ensino
remoto.
Ao iniciarmos, reconhecemos os movimentos realizados pelos/as professores/as em
seus cotidianos, enquanto sujeitos ativos no processo de elaboração dos currículos escolares.
Corroborando com isso, refletimos essa experiência considerando o próprio giro, em seus
movimentos e possibilidades, a partir da formação de professores/as de Educação Física.

Pensar a formação de professores/as, nos leva a refletir sobre os espaços de atuação, e
a escola é o principal local para o exercício profissional. No Brasil, a escola pública é um
lugar de constante disputa desigual. O discurso que recaí sobre esse espaço é o de
desqualificação, reforçado por políticas de sucateamento e desvalorização profissional. Neste
cenário, problematizar a escola em uma experiência remota é crucial, para um amplo
entendimento sobre as forças e relações que se manifestam nesse espaço. Freire (2004) afirma
que a escola pública, deve ser considerada a partir da diversidade de realidades que a povoa,
logo, ao considerarmos esses elementos que constituem o espaço escolar, daremos conta de
que a comunhão entre os sujeitos, pode apontar uma transformação orgânicas na sociedade.
A experiência vivida por nós, no Giro, possibilitou revisitar reflexões já feitas no
campo da formação de professores, dentre elas destacamos a relação teoria e prática. Essa é
um dos pontos recorrentes durante os debates nos processos formativos de futuros/as
professores/as, efervescendo quando há o contato com a escola. Logo, com o
compartilhamento das experiências pelos/as professores/as, essa relação foi percebida
indissociável.
Stefanini (2011) compreende a relação teoria e prática enquanto movimentos
recíprocos, as teorias são modificadas pelas práticas e as práticas são construídas por
elementos teóricos. Além disso, devemos compreender as teorias enquanto construções que
portam entendimentos, desenvolvidas a partir do rigor científico, podendo ser transformadas.
Além dessa relação (teoria e prática) interna aos processos de formação docente, o
espaço do Giro, nos levou a refletir sobre a significação dada as disciplinas de prática de
ensino, as mesmas possibilitam o contato direto com o ambiente escolar. No entanto, pensar
esse contato com a escola em plena pandemia foi um grande desafio, pois, assim como as
demais profissões, o contato com o espaço laboral torna-se fundamental para a formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR MAIS GIROS
Após essa experiência, podemos reafirmar as limitações desse formato de ensino,
principalmente a desigualdade de acesso aos meios necessários para participar de uma aula,
evidenciando mais uma vez, a desigualdade social que se reproduz em nosso país. Como
ponto positivo, destacamos o diálogo estabelecido com os/as professores/as, que nos
possibilitou conhecer diferentes realidades que compõem o nosso pais e a Educação Física.

Que a partir desse momento pandêmico, possamos aprofundar as questões educacionais que
são deficitárias em nosso país, no intuito de garantir a educação.
O Giro da Educação Física, foi uma proposta que apontou diálogos necessários e
considerou os sujeitos que fazem dia a dia, a escola pública. Assim, o compartilhamento
dos/as professores/as criou um espaço de formação continuada, repleto de reflexões sobre
suas práticas, com isso contribuindo para a formação dos/as futuros professores/as também.

THE PHYSICAL EDUCATION TURN AND TEACHER TRAINING: IN
WHOSE HANDS ARE THE CURRICULUMS?
ABSTRACT
The objective of this work was to establish a dialogue with teachers of Basic Education,
participants of the discipline Research and Teaching Practice III, of the Physical Education
course, at Universidade Federal Fluminense (UFF). We use conversation as a space for
training and reflection. We realized that teachers build curricula together with the school
community, as a result of dialogue and the needs of each school.
KEYWORDS: Curriculum; Physical Education; Teacher training.

EL TURNO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LA FORMACIÓN DE
PROFESORES: ¿EN MANOS DE QUIÉN ESTÁN LOS CURRÍCULOS?
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue establecer un diálogo con los docentes de Educación Básica,
participantes de la disciplina Investigación y Práctica Docente III, del curso de Educación
Física, de la Universidade Federal Fluminense (UFF). Usamos la conversación como
espacio de formación y reflexión. Nos dimos cuenta de que los profesores construyen planes
de estudio junto con la comunidad escolar, como resultado del diálogo y las necesidades de
cada escuela.
PALABRAS CLAVE: Currículo; Educación Física; Formación de profesores.
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O JOGO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ABORDAGEM À LUZ DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA
Aline Lorene Gutierrez Belissimo Cinel,
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Luciene Ferreira da Silva,
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: jogo; educação-física; pedagogia histórico-crítica
INTRODUÇÃO
Aqui, a abordagem do jogo na Educação Física, busca se aproximar da realidade e do
impacto causado na educação pública, pelas políticas neoliberais. O ensino do jogo de forma
descontextualizada, para a “socialização” ou para o ensino de esporte, inviabiliza a reflexão
sobre a história e a memória dos grupos.
O objetivo deste estudo é o de analisar o jogo como elemento sociocultural a ser
abordado nas aulas de Educação Física, favorecendo o rompimento com a educação dualista.
Segundo Saviani (2019), na sociedade capitalista há uma educação para a classe burguesa e
outra para a classe trabalhadora, que faz perpetuar o poder de uma classe sobre a outra. A
Pedagogia Histórico- Crítica atua a partir desse contexto, e tem como objetivo a educação
unitária.
Então, a Educação Física, na escola, deve refletir sobre o jogo como parte de um
processo sociocultural e político com a vivência dos seus elementos fundamentais
(ELKONIN, 2009; VIGOTSKY, 2007).
O jogo tem um significado que transcende às necessidades imediatas da vida. Caillois
(2017) e Huizinga (2018) destacam que é no jogo que há liberdade para desenvolver-se a
imaginação e a criação.

METODOLOGIA
É uma pesquisa de cunho qualitativo que para Marconi e Lakatos (2021) tem como
premissa analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade das
relações humanas, desenvolvendo análises mais detalhadas sobre os objetos das
investigações, atitudes e tendências das ações.
Foi realizada pesquisa bibliográfica, a fim de aprofundar o conhecimento sobre
educação, Educação Física, jogo e a Pedagogia Histórico- Crítica. De acordo com Gil (2008,
p. 50) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”.
A análise a partir do Materialismo Histórico-dialético se aproxima da realidade
concreta, que é contraditória, dialética e não pode ocorrer sem considerar o contexto social,
político e econômico (MARX, 1968).
A realidade social mostra que as famílias da classe trabalhadora estão condicionadas à
lógica do mercado e, aos valores e ideologias impostas historicamente pela classe dominante,
por meio dos aparelhos ideológicos dentre os quais a escola (ANTUNES, 2020; ORSO,
2020).
Para Saviani (2019), a partir do marxismo, o homem ao produzir seus meios de
existência na relação com a natureza, por meio do trabalho, cria e recria-se.
Assim, o jogo em Huizinga (2014) é razão de ser, primeira, do humano, se aproxima
da visão de Marx (1968), a respeito do trabalho. Trabalho e jogo essencialmente se vêem
transfigurados pela e na economia capitalista. Nesse sentido, os estudos de Freitas (2018) e
Antunes (2020) ressaltam a precarização do trabalho desde a década de 1990, no Brasil e, que
repercute na vida da classe dos trabalhadores.
Nas aulas de Educação Física, sustentando-se na Pedagogia Histórico- Crítica, o jogo,
abordado como base de sedimentação da cultura (Huizinga, 2018), em rituais, parte da prática
social, e a ela retorna após análise contextualizada e mediações que superem as ideologias
hegemônicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem do jogo pela Pedagogia Histórico-Crítica enfatiza a vida, o
desenvolvimento das potencialidades humanas, na Educação Física, com preservação da

cultura e conscientização dos alunos sobre o jogo de um lado e o consumo de culturas de
outro.
O jogo tem potencial para a emancipação quando parte da prática social e a ele retorna
com o conhecimento mais completo, refletido e transformador, por meio do acesso aos
conhecimentos científico, filosófico e artístico, reveladores da realidade.
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O “TEMPO LIVRE” NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENQUANTO
OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Prática pedagógica; Didática.
INTRODUÇÃO
Um dos fenômenos que se configura no campo das aulas de Educação Física escolar
(EFE) é o denominado “tempo livre”. Empiricamente, não é raro encontrar professores que
utilizam esse tempo livre como uma estratégia de negociação com os alunos a fim de que
possam atingir os objetivos pedagógicos. Além disso, no campo científico, é possível
mencionar um estudo (ROCHA; DAOLIO, 2014) em que foram realizadas análises em aulas
de EFE e uma das observações foi um momento de livre escolha das atividades pelos alunos.
Considerando esse fenômeno, poucas são as evidências concernentes ao tempo livre.
Portanto, objetivou-se apresentar observações sobre o tempo livre nas aulas de EFE enquanto
uma estratégia de negociação utilizada por professores e alunos.
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MÉTODO
Realizou-se uma observação sistemática das aulas de cinco professores que lecionam
no município do Rio de Janeiro e o objeto de interesse foi o tempo livre. Foram observadas
quatro aulas de cada professor, que foram gravadas em áudio. Um diário de campo também
foi adotado.
Os dados foram tratados a partir da análise de conteúdo temática. A categoria “tempo
livre na perspectiva dos professores” nos permitiu conceder três unidades de registro: redução
do tempo de aula; poder simbólico dos alunos; instrumento de controle e premiação.
RESULTADOS
Chama a atenção o fato de todos os professores terem concedido tempo livre ao final
das aulas, que em geral foi utilizado pelos alunos para a prática de esportes e jogos (futsal,
queimado e vôlei), bem como para a não prática (conversar, utilizar o smartphone e ir embora
mais cedo). Entre 20 a 40 minutos das aulas (em média 28% do período de aula) foram
destinados a essa ação do professor. Trata-se de uma fatia de tempo significativa que esvazia
a possibilidade de organização e desenvolvimento dos objetivos da EFE e do planejamento.
Sabe-se que “toda ação pedagógica é uma violência simbólica enquanto imposição,
por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural” (BOURDIEU; PASSERON, 1983, p. 20).
Contudo, apesar do arbitrário cultural representando o poder simbólico do professor,
identificamos nas aulas que o poder simbólico dos alunos (BOURDIEU, 1989) manifestou-se
como “pressão” para que os professores interrompessem as propostas e permitissem a prática
livre, representando uma possível relação de força entre os agentes do campo, aluno e
professor. Na EFE, parece que os alunos exercem tal poder simbólico com mais força diante
dos professores, sobretudo se um determinado tema, conteúdo ou atividade não agrada.
A concessão do tempo livre representou também um instrumento de controle da
conduta ético-comportamental, cuja premiação (fazer ou não uso do tempo livre) decorre da
avaliação do professor sobre as ações dos alunos, bem como o cumprimento (ou não) das
atividades. Se a turma ou algum aluno não exerce as condutas necessárias, o professor pode
rejeitar a concessão. Para Bourdieu (1989) essas tensões que ocorrem na tentativa de
definição das regras e a posição de domínio de um agente sobre o outro é um exemplo da
relação de força no campo.

Observou-se que o tempo livre serviu como premiação para que os alunos realizassem
as atividades propostas e se legitimou também como uma espécie de castigo pedagógico.
Assim, o professor pode, de acordo com seus objetivos, manipular o tempo de aula e duração
das atividades propostas, cedendo ou não o espaço para que os alunos de forma não diretiva
possam exercer sua vontade sobre o planejamento ofertado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que o tempo livre tem aplacado a tensão dentro do campo e oferecido ao
professor certo alento no cotidiano escolar diante da relação com os alunos, mas seu uso pode
também regredir para a aula livre, que se caracteriza como um desinvestimento pedagógico,
na medida em que não contribui para o alcance dos objetivos docentes.
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O TRATO DO CONHECIMENTO DANÇA: UMA EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA NO ENSINO MÉDIO EM TEMPOS DE PANDEMIA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Educação Física; Dança;
INTRODUÇÃO
Trata-se de uma experiência objetivada com alunos do ensino médio da Escola
Estadual Humberto Mendes, em Palmeira dos Índios/Alagoas. As intervenções pedagógicas
aconteceram a partir da eletiva de dança, no ano letivo de 2020. Devido à pandemia os
conteúdos foram tratados através das plataformas do Google Meet e do Google Classroom,
aderindo ao ensino remoto.
A Educação Física é a disciplina que trata pedagogicamente, na escola, dos
conhecimentos da Cultura Corporal: o jogo, o esporte, a luta, a dança e a ginástica,
construídos historicamente em forma de atividade do ser humano. Nesta perspectiva,
selecionamos Dança, especificamente, as danças regionais, considerando como embasamento
para a prática pedagógica as concepções de Educação e ser humano/sujeito. As concepções de
ser humano/sujeito,
Se aproximam da compreensão histórica de sujeito social transformador da
natureza e da sua própria natureza, ator, construtor de seu destino,
tencionado pelos interesses emancipatórios da luta por maiores níveis de
vida e de liberdade e procurando encontrar e produzir o que, na
complexidade, lhe permite unidade e realização. (SÁNCHEZ GAMBOA,
2007, p. 33)

Assim, pensamos a Educação Física pautando as condições históricas e a dinâmica da
sociedade na qual o ser humano se constitui como tal. Quanto à concepção de Educação
consideramos o trabalho educativo como “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo
1
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conjunto dos homens” (SAVIANI, 2008, p. 13). Visto que a sociedade atual está pautada no
modo de produção do capital, tomamos a reflexão crítica acerca da realidade e “a construção
de outro projeto histórico” como pressuposto (ESCOBAR, 2009), formando sujeitos capazes
de refletir e realizar mudanças significativas no contexto da realidade em que vive.
RELATANDO A EXPERIÊNCIA.
Iniciamos as aulas com uma avaliação diagnóstica da turma a partir da discussão sobre
a historicidade e manifestações das danças. Os alunos foram questionados sobre quais tipos
de danças conheciam. Foram abordados conhecimentos sobre as danças da região Nordeste,
especificamente do Estado de Alagoas.
Algumas questões sobre composição coreográfica, problematizando-se as coreografias
para as músicas do ritmo musical funk, nortearam as discussões. A partir dos conceitos
estudados, a turma criou uma coreografia, utilizando uma música de livre escolha. Buscaramse

soluções

para

as

dificuldades

encontradas.

Discutiu-se

sobre

a

dicotomia

criação/reprodução, objetivando à práxis social final.
Nas aulas seguintes foram aprofundados os sentidos e significados das danças
regionais, ressaltando a importância da apropriação do conhecimento clássico (SAVIANI,
2008), construído historicamente pela humanidade. Foram propostos dois vídeos-dança, com
coreografias criadas pelos alunos. O primeiro sobre a quadrilha; e o segundo sobre as danças:
guerreiro, coco de roda e frevo. Devido à pandemia os vídeos foram gravados pelos alunos
em suas residências, e após edição, publicados nas redes sociais da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi discutido e construído com os alunos, considerando as dificuldades
de acesso à internet, consequentemente às aulas, avaliamos que o objetivo foi alcançado, visto
que os alunos conseguiram se apropriar dos conhecimentos propostos, bem como superar os
conceitos iniciais, saindo da síncrese, constituindo-se uma nova síntese acerca do
conhecimento estudado.
Consideramos a natureza histórico-social do ser humano no processo de construção do
conhecimento, mesmo que de forma remota, essenciais para o processo de aprendizagem, pois

esta não é um ato estritamente dependente do indivíduo, ele necessita das relações sociais
para superar os conceitos existentes.
Salientamos que os indivíduos, essencialmente históricos, frutos das relações sociais,
não devem estar alheios às discussões educacionais, pois delas devem advir às condições
materiais históricas para que estes se constituam humanos. Importante também que
professores possam ter uma perspectiva clara de projeto histórico, que seja capaz de realizar
uma reflexão sobre os meios e formas de lutas que devemos colocar em prática para
conseguirmos uma transformação social e que nos forneça subsídios para pensarmos qual o
tipo de ser humano que pretendemos formar.
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OS CONTOS QUE O CORPO CONTA: EXPERIÊNCIAS POLÍTICOPEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL1
Robson Geraldo dos Reis
Universidade São Judas Tadeu (USJT)
RESUMO
O objetivo desse estudo é descrever um projeto político-pedagógico aplicado nas aulas de
Educação Física de uma turma da Educação Infantil, intitulado “Os contos que o corpo
conta”. Caracteriza-se como estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência.
Dentre os resultados, temos o “se-movimentar” como representação corporal e a contação
de história como ferramenta pedagógica. Sendo assim, o projeto ilustra as pluralidades
corporais, tendo o folclore como herança cultural brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Folclore.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo descrever a experiência político-pedagógica em
uma escola particular do estado de São Paulo. A iniciativa, que posteriormente se
desenvolveu em um projeto intitulado “Os contos que o corpo conta”, surge a partir da escuta
do professor advindo da narrativa das crianças no momento do brincar livre. Para Monteiro
(2012), a organização na forma de projetos para a primeira infância funciona como
articuladora e integradora das múltiplas linguagens, democratizando os conhecimentos e não
hierarquizando os saberes. Nesse modelo de organização, os conteúdos surgem a partir das
necessidades dos alunos, vindo a tornar necessárias as diferentes linguagens para contemplar
de forma integral os questionamentos das crianças. Nesse sentido, a forma de projetos
reconhece o aluno como centro da aprendizagem; todavia, além dos interesses da criança o
sistema de projetos só funciona com a observação cuidadosa do professor (a) (FOCHI,2013;
FILGUEIRAS, 2007).
Desse modo, ao ouvir as crianças de 4 anos falarem sobre o Sítio do Pica Pau
Amarelo, veio à tona a proposta de desenvolver um projeto sobre o folclore brasileiro, a fim
de ampliar a visão de mundo ao fomentar um espaço para as pluralidades de experiências nas
quais possam produzir, reproduzir, inventar e reelaborar conceitos e ideias a partir das
manifestações do folclore.
1
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A cultura popular ganhou notoriedade dos intelectuais ocidentais no fim do século
XVIII, tendo como marcadores sociais o Iluminismo e a Revolução Industrial. Desde então,
houve

profundas

transformações

no

modus

operandi

civilizatório,

aumentando

consideravelmente as desigualdades entre o conhecimento erudito da classe aristocrática e
burguesa em relação ao conhecimento da classe popular, se estendendo a outros camadas
sociais, como o rural e o urbano, o oral e o escrito, o tradicional e o moderno. Frente a tais
mudanças, em detrimento aos valores e costumes correspondentes da cultura popular,
intelectuais viram nas festas, jogos, músicas, poesias e nas danças um movimento contra
hegemônico de dominação e resistência cultural, representando o “espírito do povo”
(WOLFFENBÜTTEL, 2008; ROCHA, 2009).
Não demoraria muito para que o etnólogo inglês William John Thoms
propusesse em Carta, publicada na Revista The Atheneum, em 1848, o termo
folk-lore (“saber tradicional do povo”) para designar os estudos das então
chamadas “antiguidades populares”. Desde então, folclore tornou-se
sinônimo de “cultura popular”, embora nem toda cultura popular seja
folclórica. Mais recente, porém não menos complexa, é a relação do folclore
e a cultura popular com o conceito de patrimônio cultural imaterial
(ROCHA, 2009, p. 219).

Ao fazer um recorte histórico no Brasil, mais precisamente na década de 1920, período
em que os intelectuais brasileiros tomam interesse por esse objeto de pesquisa, surge como
principais incentivadores dos estudos folclóricos Mário de Andrade e Amadeu Amaral. Sendo
que, Mário de Andrade se destacou em São Paulo na Secretaria de Cultura por desenvolver
dois projetos de relevância sociológica: o primeiro iniciado em 1936, a sociedade de
Etnografia e Folclore; o segundo, consistente na elaboração do projeto que mais tarde daria
origem ao Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Esses dois movimentos
iniciados por Mário ganharam destaque e disseminaram o folclore pelo país (ROCHA, 2009).
Aproximadamente duas décadas depois, no I Congresso Brasileiro de Folclore, sediado no
Estado do Rio de Janeiro, é redigito o primeiro documento com princípios norteadores
voltados para as atividades folclóricas. Posteriormente, em 1995, no VIII Congresso
Brasileiro de Folclore em Salvador, estudiosos fizeram uma releitura sobre a carta do folclore
brasileiro, doravante reelaborada com a lógica intelectual da época (WOLFFENBÜTTEL,
2008; VIEIRA e NEGRÃO, 2019; GUIMARÃES, 2012).
O conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas
tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua

identidade social”. Ressalta que “folclore e cultura popular” são entendidos
como equivalentes e que esta concepção está “em sintonia com o que
preconiza a UNESCO” e acrescenta que “a expressão cultura popular
manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas
quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e
econômicos específicos” (CARTA, 1995, p. 15).

Este breve recorte histórico demonstra as transformações epistemológicas e
ideológicas que o folclore passou ao longo do tempo. Tais concepções são inseridas no
âmbito educacional, muitas vezes sendo negligenciadas, mas com grande teor formativo como
afirma Vieira e Negrão (2019, p. 03) “O Folclore na escola ao longo do tempo se mostra
muito presente, muitas vezes trabalhado apenas em momentos comemorativos anuais, mesmo
de forma implícita, assume um papel muito importante no que diz respeito à formação do
indivíduo”.
Para Alves (2013) a escola representa um espaço democrático multicultural, e deve
reconhecer as manifestações populares locais e regionais de diferentes grupos sociais, tecendo
aproximações com diversas culturas, seja no campo histórico ou étnico do patrimônio cultural
brasileiro. Nesse cenário, é de suma importância tematizar o folclore nas aulas de Educação
Física, no caso desse estudo no segmento da EI, a fim de proporcionar às crianças o resgate
do patrimônio histórico e herança cultural arraigadas nos contos, nas festas e nas brincadeiras.
Destarte, como tratos metodológicos, essa pesquisa é de cunho qualitativo, descritivo,
com característica de relato de experiência (THOMAS; NELSON e SILVERMAN, 2012). De
acordo com Yin (2001) um relato de experiência é compreendido pela relevância e domínio
social, tendo como característica as impressões observadas durante o processo de
levantamento de dados, por essa razão, este tipo de estudo é de suma importância para
descrever e/ou narrar vivências em diferentes contextos, com base na reflexão.
CONTEXTO PEDAGÓGICO: OS CONTOS QUE O CORPO CONTA
A prática pedagógica foi desenvolvida com uma turma do Grupo 4 da Educação
Infantil, tendo um total de 8 crianças. O projeto foi dividido em 14 encontros, com duração de
30 minutos cada aula, duas vezes por semana. Após um levantamento prévio com relação aos
saberes das crianças sobre a temática, foram levantados 4 contos do folclore a serem
tematizados, sendo eles em sequência didática de aula: Saci Pererê, Curupira, Bumba-meuBoi e Iara. Em todas as aulas foram contadas as histórias e promovidas brincadeiras que

retrataram os personagens, a exemplo de algumas atividades realizadas na sequência de aulas:
salto nos bambolês com um pé só igual o saci; brincadeira do contrário e pegadas do curupira;
pega-pega do bumba-meu-boi; em círculo uma criança começa a cantar, a outra criança que
está fora da roda e de costas tem que adivinhar qual criança está cantando, simbolizando o
canto da Iara; também foi desenvolvida uma oficina de brinquedos, em que as crianças
criaram o personagem Bumba-meu-Boi, com materiais alternativos (esponja, palitos e
fósforos). Ademais, os alunos assistiram aos 4 contos tematizados, através do programa
CATALENDAS transmitido pela TV Cultura e divulgado pela internet. Ao final do projeto,
as crianças participaram de um teatro, representando as personagens do folclore e sendo
protagonistas de suas histórias. Malgrado ter enunciado 14 encontros, vale salientar que as
aulas foram organizadas concomitantemente com a professora uni docente da turma, que
também participou das atividades e realizou aulas relacionadas a temática, como colagem do
saci, e produção do figurino para o teatro folclórico.
ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
A descrição desse projeto pedagógico demonstra a importância da escuta docente para
ampliar e fomentar práticas da cultura corporal, que se aproximam dos conhecimentos
historicamente construídos pelas crianças em seu contexto social. No que tange a relevância
do folclore como produção singular da cultura popular, Cascudo (1988) expõe o folclore
como herança cultural perpassada por/entre gerações, podendo fazer parte da vida de qualquer
pessoa. Nesse sentido, todo ser humano pode ser portador do folclore, independente de classe
social, crença religiosa, valores políticos ou etnia.
Diante do exposto, e tendo ciência das diferentes manifestações corporais que
emergem nas práticas pedagógicas, as aulas foram pensadas com brincadeiras da cultura
popular para as crianças “se-movimentarem”, ou seja, através das suas experiências e
heranças corporais se expressarem de forma livre no mundo. Tal inspiração foi desenvolvida
por Eleonor Kunz, representada no artigo de Surdi, Melo e Kunz (2016):
É por meio do brincar e do seu se-movimentar que elas têm contato com o
seu mundo. O brincar possibilita que a criança se doe por completo,
tornando-se o próprio mundo. Ela o percebe de forma pura, sem
interferência de ninguém. Esse contato direto, através dessa experiência, que
é original, proporciona um sentir o mundo à sua maneira. Dessa forma, ela
percebe as sensações mais íntimas que podemos sentir nessa intrincada

relação, que é recíproca com o mundo (SURDI, MELO E KUNZ, 2016,
p.260-261).

Ainda corroborando com o estudo, Souza e Bernadino (2011) retratam a contação de
história como estratégia pedagógica, pois, ao escutar a história, a criança imagina e amplia as
pluralidades da linguagem na infância e, por seu caráter lúdico e expressivo, sentem-se
estimuladas a brincar e explorar. Nessa conjuntura, a contação de histórias amplia os
conhecimentos sobre o mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a adoção do folclore como episteme da cultura popular e herança tradicional
na EI se mostra relevante e contemporâneo no contexto supracitado, suscitando nas crianças
intepretações da realidade e ampliando seus conhecimentos de mundo. Desse modo,
Guimarães (2012) relata que os elementos folclóricos como os jogos e brincadeiras populares,
as contações de história e as festas típicas podem contribuir na formação da socialização da
criança, além de servir como ponto de partida para novos saberes desenvolvidos no contexto
em que se insere.
Outro fato advém da relevância social historicamente construída pela cultura popular,
vindo a munir com valores e culturas as futuras gerações, que, por sua vez, podem
ressignificar e construir novos conhecimentos (VIEIRA e NEGRÃO, 2019). Para Cavalcanti
(2002), a noção de cultura está atrelada aos significados que adotamos. Com isso,
festividades, danças, datas comemorativas, comidas típicas, por exemplo, são veículos de uma
visão de mundo que são dinamizadas pelas relações sociais.
Dessa forma, o projeto intitulado “Os contos que o corpo conta” representa as
pluralidades da cultura popular brasileira e as manifestações corporais e artísticas das
crianças, respeitando suas singularidades e representações de mundo.

THE TALES THAT THE BODY TELLS: POLITICAL PEDAGOGICAL
EXPERIENCES IN KINDERGARTEN
ABSTRACT
This study aims at describing a political pedagogical project applied at the Physical
Education classes of Kindergarten, entitled “The tales that the body tells”. It is a qualitative
and descriptive study, of experience report type. Among the results, we highlight the
moviment as a physical representation and storytelling as a pedagogical tool. Therefore, the
project represents body pluralities, introducing the folklore as a brazilian cultural heritage.
KEYWORDS: Physical Education; Kindergarten; Folklore.

LOS CUENTOS QUE EL CUERPO CUENTA: EXPERIENCIAS
POLÍTICAS PEDAGÓGICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
RESUMEN
El objetivo de ese estudio fue describir un proyecto político pedagógico en las clases de
Educación Física, intitulado “los cuentos que el cuerpo cuenta” con un grupo de la
Educación Infantil. Se caracteriza como estudio cualitativo, descriptivo, con característica de
relato de experiencia. Entre los resultados, mostró el “moverse” como representación
corporal y la narración de historia como herramienta pedagógica. Así, el proyecto
representa las pluralidades corporales, teniendo el folklore como herencia cultural brasileña.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Educación Infantil; Folklore.
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RESUMO
Esse trabalho relata a experiência de uma professora de educação física – supervisora do
PIBID – e de cinco bolsistas sobre o ensino remoto no período pandêmico da Covid-19 em
uma escola pública. Elaborado a partir das dificuldades vividas neste contexto, o trabalho
objetiva refletir sobre as dificuldades do ensino na pandemia, como a ausência de recursos
digitais e a difícil participação dos(as) alunos(as). Busca-se compreender as consequências
dessa abordagem remota e emergencial de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física escolar; PIBID; ensino remoto
INTRODUÇÃO
O contexto de pandemia da Covid-19 (Sars-CoV-2) – vivido no Brasil a partir de
março de 2020 e que se mantém até os dias atuais – obrigou os(as) professores(as), da escola
pública, a lecionarem de maneira remota suas respectivas disciplinas e isso ocasionou um
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

mundo de (im)possibilidades, pois, ao mesmo tempo em que foram apresentados aos(às)
docentes novas formas de trabalhar utilizando de estratégias digitais. A dificuldade de acesso
a esses meios evidenciou a grande barreira de desigualdade social vivida pela maior parte da
população brasileira (SILVA et al., 2021a; SILVA et al., 2021b); para esta proposta,
abordamos o relato de experiência de uma professora de educação física – supervisora do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – e de cinco estudantes,
bolsistas, de educação física da Universidade Federal do Ceará (UFC), sobre a conjuntura do
ensino remoto no período pandêmico.
O presente texto tem como foco a experiência na Escola Municipal de Tempo Integral
Nossa Senhora de Fátima, em que se encontra no bairro Floresta - IDH 0,224 (FORTALEZA,
2014). Os(as) autores bolsistas (PIBID/UFC) adentraram no ambiente educativo com a inicial
proposta de buscar alternativas à baixa participação de alunos(as) nas propostas didáticopedagógicas no período de ensino remoto; a despeito da responsabilidade do Estado brasileiro
por viabilizar políticas públicas adequadas ao enfrentamento da pandemia e a adequação dos
modelos de ensino, um ano depois, houve uma ação da prefeitura na escola, a distribuição de
chips telefônicos para os(as) alunos(as) terem acesso à internet e coube, então, aos(às)
professores(as) a difícil missão de adaptarem suas práticas pedagógicas ao contexto
pandêmico, e procurarem soluções para amenizar o prejuízo educacional causado por esses
aspectos (VENÂNCIO et al., 2021).
Buscamos relacionar nossas reflexões, levando em consideração a complexidade
inerente à prática pedagógica - em específico na disciplina de educação física - e como
estes(as) professores(as) vêm intervindo, com objetivo de levantar argumentos e discussões
sobre essa temática em meio ao formato do trabalho remoto realizado em colaboração com o
PIBID.
PIBID NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO REMOTO
O ensino remoto acaba por gerar impossibilidades não pela sua construção em si,
mas pela forma como ele foi imposto à algumas instituições de ensino e aos(às) docentes,
bem como: “Num passe de um clique, tudo foi possível ser ajustado aos meios digitais, sem
planejamento adequado, de modo açodado para dar conta de conteúdos curriculares, ou seja,
as disciplinas” (CARDOSO; MENDONÇA, 2020, p. 649). Destacamos, mediante a crise

sanitária, expõe-se a enorme desigualdade brasileira, em que as dificuldades apresentadas
pelos(as) alunos(as) passam por além da ausência de políticas de inclusão digital, a falta de
uma alimentação digna e plena aos(às) alunos(as) durante esse período (SARAIVA;
LOCKMANN; TRAVERSINI, 2020). Assim, a situação de ensino remoto atual coloca em
risco o pleno acesso de todos(as) alunos(as) à educação básica, direito do estado. Este, por sua
vez, mostra-se inábil em elaborar soluções para o contexto atual a fim de que todos(as)
tenham acesso aos métodos de ensino. Há graves problemas, como resolver a falta de suporte
tecnológico de uma grande parte dos(as) alunos(as), agravando a desigualdade educacional e
ampliando-a aos meios virtuais. Além disso, o(a) professor(a) encontra-se coagido(a) a mudar
suas estratégias pedagógicas (CARDOSO; MENDONÇA, 2020).
Na educação houveram modificações severas e abruptas que surpreenderam a escola, a
comunidade e o professorado, sendo este, possibilitador, cotidianamente, de modos diversos
de ensino e de aprendizagem, mas precisou se adequar à única forma de ensino em meio ao
distanciamento social; os docentes precisaram adaptar o trabalho às suas residências,
demandando a busca por novos conhecimentos digitais, dos quais à formação inicial não
contemplava (OLIVEIRA; PESCE, 2020). Assim, cada professor(a) precisou administrar em
casa diversas funções entre o campo profissional e pessoal, assim, desencadeando uma rotina
de grandes exigências e jornadas duplicadas. Sendo do gênero feminino e possuindo
filhos(as), a situação se agrava (WEF, 2021).
Compreendemos a importância do PIBID, que contempla os processos formativos de
estudantes universitários(as) da licenciatura que, para além da oportunidade de iniciar suas
experiências na área do magistério, como defende Cruvinel et al. (2010) “O PIBID [...]
garantirá que a interação da escola com a formação superior prestigie e respeite a voz dos
sujeitos do processo educacional”. Sendo assim, os(as) bolsistas e professores(as) da
educação básica, trabalham colaborativamente para trazer ao ambiente escolar discussões
transpassadas pela temática da justiça social, que, por conta da pandemia, foram reduzidas,
pois o modelo remoto não atende 100% da turma

SOCIALIZANDO SOBRE AS MEDIAÇÕES METODOLÓGICAS DISCUTIDAS NAS
AULAS
Com o início da participação dos(as) bolsistas, marcado por uma grande expectativa a
respeito da primeira experiência na docência, nas primeiras aulas foi possível perceber alguns
desafios a serem superados. Em primeiro plano, foi notória a ausência de um engajamento no
contexto remoto por parte dos(as) alunos(as), seja por não possuir um meio de acesso
necessário ou um espaço de estudo em sua moradia, essa realidade seria algo a se refletir na
construção das aulas síncronas. Em segundo plano foi notado a dificuldade de participação comunicação - para além da presença (estar online) por parte dos(as) alunos(as), carecendo,
deste modo, da relação professor(a)-aluno(a) nas propostas de ensino. Inferência de grande
destaque, pois ao tratarmos sobre avaliação há dez critérios que compõem o mais complexo
da educação física escolar, bem como a: assiduidade, participação objetiva, envolvimento
subjetivo, conhecimento tácito, dentre outros (VENÂNCIO; SANCHES NETO, 2019).
Diante desse contexto, os(as) cinco bolsistas e a professora de educação física supervisora do PIBID, propuseram uma nova organização no planejamento das aulas, às quais
ocorriam pela plataforma do Google meet, a fim de elaborar novas práticas pedagógicas, que
contassem com a participação ativa dos(as) alunos(as) na escolha dos conteúdos e a
cooperação nas aulas expositivas. Com isso organizou-se materiais ilustrativos, o uso de
vídeos, em alguns momentos a participação dos(as) alunos(as), para que relacionassem o
conteúdo às suas vivências. Além disso, ao final de cada aula os(as) estudantes recebiam uma
tarefa semanal.
De acordo com Callai, Becker e Sawitzki (2019) a educação física vista pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) tem por objetivo de explicitar sobre a cultura corporal
de movimento, com isso, promover práticas que possibilitem reflexão e sentidos para cada
aluno(a). Ademais, a BNCC aborda em sua proposta curricular uma observação sobre a
organização das práticas pedagógicas em relação a sociedade contemporânea, essa que
apresenta acesso eminente e iminente à notícias e tecnologias. Partindo dessa proposta da
BNCC, ao planejar os conteúdos que seriam trabalhados com as turmas, os(as) bolsistas
buscaram abordar temas críticos, como as questões de gênero, a repercussão da mídia,
padrões corporais impostos nos esportes, os quais estimulam a participação dos(as)
alunos(as), assim como também explorar e estimular que os(as) discentes procurassem assistir

vídeos e procurar fontes sobre os assuntos debatidos em aula. Transgredindo também o
próprio documento, que, acreditamos não conter todos os saberes necessários para uma
prática pedagógica da educação física condizente à luz da justiça social (VENÂNCIO et al,
2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas aulas de educação física na escola-campo do PIBID, o grupo introduziu uma
proposta de diálogo com os(as) alunos(as) para, assim, elaborar um plano de aula que
trouxesse mais significado para os(as) sujeitos. As intervenções do diálogo professor(a)aluno(a)-professor(a) se deram, principalmente, no conteúdo abordado, estes escolhidos
pelos(as) alunos(as) e em consonância com a BNCC. Consideramos que os principais avanços
têm sido: o aumento na participação objetiva dos(as) alunos(as), que vem contribuindo mais
com as atividades propostas, contribuindo com curiosidades, sentiram-se mais à vontade para
participarem das aulas por meio do chat e/ou do microfone levantando questões e observações
alinhadas com o contexto de aula.
Ainda assim, a dificuldade em observar como os(as) alunos(as) recebem os materiais e
tarefas propostas, expõem dificuldades no próprio diálogo que tentou-se estabelecer durante o
primeiro semestre de 2021. Entendemos que a implementação, "às pressas", do ambiente
digital tornou a indagação de como os(as) estudantes expressam-se neste ambiente uma
necessidade do(a) professor(a) para compreender e adequar sua aula aos interesses dos
alunos. Salientamos a importância de mais relatos sobre a adaptação de professores(as) e
bolsistas do PIBID que experienciaram e experienciam o dia-a-dia no contexto pandêmico,
pois assim, potencializa-se características de pesquisadores(as) sobre a própria prática.

THE CHALLENGES OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
IMPLICATIONS OF THE PANDEMIA CONTEXT AND REMOTE
EDUCATION FOR PIBID IN A SCHOOL IN FORTALEZA
ABSTRACT
This paper reports the experience of a physical education teacher – PIBID supervisor – and
five scholarship holders, on remote teaching during the Covid-19 pandemic period in a public
school. Elaborated from the difficulties experienced in this context, the work aims to reflect
on the difficulties of teaching in the pandemic, such as the lack of digital resources and the
difficult participation of students. It seeks to understand the consequences of this remote and
emergency teaching approach.
KEYWORDS:scholar physical education; PIBID; remote learning.

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
IMPLICACIONES DEL CONTEXTO DE PANDEMIA Y EDUCACIÓN
REMOTA PARA EL PIBID EN UNA ESCUELA DE FORTALEZA
RESUMEN
Ese trabajo relata la experiencia de una profesora de Educación Física, supervisora del
PIBID y de cinco becarios, sobre Educación a distancia en el período de la pandemia del
Covid-19 en una escuela pública. Elaborado a partir de las dificultades vividas en ese
contexto, el trabajo tiene como objetivo, reflexionar sobre las dificultades de la educación en
pandemia, así como la ausencia de recursos digitales y la difícil participación de los
alumnos. Se busca entender las consecuencias de la educación de emergencia y en forma
remota o a distancia.
PALABRAS CLAVES: educación fisica escolar; PIBID; aprendizaje remoto.
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RESUMO
O objetivo foi discutir como a ausência de percepção dos tiros nas quadras pode aumentar a
probabilidade de ser alvejado por armas de fogo nas escolas cariocas. Realizou-se uma
revisão narrativa de três pesquisas e três matérias jornalísticas sob a temática ‘bala perdida’
e ‘quadra’, que indicou que pessoas não ouvem os tiros nesses espaços. Sugerimos uma saída
de baixo custo para mitigar alvejamentos de pessoas nas quadras, que pode ser disseminada
para escolas que dela necessitem.
PALAVRAS-CHAVE: exposição à violência; educação física; educação.
INTRODUÇÃO
Segundo Zaluar (2019), a contribuir para a construção da política de segurança
pública, distintos tipos de medo podem ser considerados, em uma perspectiva microssocial e
intersubjetiva. Neste estudo, consideraremos o medo como horizonte concernente aos “[...]
civis afetados diretamente pelos confrontos armados” (ZALUAR, 2019, p. 8), especialmente
os que frequentam as quadras2 de escolas do Rio de Janeiro e que sofrem diretamente com
seus “reflexos” (SANTOS; SILVA, 2020).
A sensação de insegurança na cidade do Rio de Janeiro está fortemente relacionada
com a variável “ouvir tiros” (ZALUAR et al, 2006). Os cariocas que mais ouvem os disparos
1
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Nesse texto, optamos pelo termo “quadra” para designar os espaços de educação física.

são os que “mais se sentem inseguros na vizinhança, para sair de casa de dia e para sair de
casa sozinhos à noite” (ZALUAR et al, 2006, p. 37). Em territórios de favelas, os tiros “são
ouvidos sempre ou frequentemente por conta da guerra entre facções, e delas com a polícia”
(ZALUAR, 2019, p. 8).
Sabendo que escolas periféricas são comumente afetadas pelos confrontos armados
(FOGO CRUZADO, 2018), qual o papel do Estado na atuação em políticas públicas
específicas do campo da educação, que contribuam para a preservação das vidas que
frequentam as escolas em áreas conflagradas? Zaluar (2019) afirma que “[...] a população
precisa e quer a proteção do Estado para superar o medo” (ZALUAR, 2019, p. 8) e Butler
(2018) entende haver necessidade da proteção provida pelo Estado para populações
vulneráveis:
A condição precária também caracteriza a condição politicamente induzida
de maximização da precariedade para populações expostas à violência
arbitrária do Estado que com frequência não tem opção a não ser recorrer ao
próprio Estado contra o qual precisam de proteção. [...] Estar protegido da
violência do Estado-Nação é estar exposto à violência exercida pelo EstadoNação (BUTLER, 2018, p. 46-47)

Neste texto, propusemos discutir como a ausência de percepção dos tiros nas quadras,
relatada em Santos, (2015), Santos e Silva (2020) e Willadino (2021), pode aumentar a
probabilidade de ser alvejado por balas perdidas3 nesses espaços nas escolas cariocas. Tal
problema resume-se na categoria “não escutar os tiros”. Ao fim, sugerimos uma ação visando
reduzir as chances de alvejamentos na quadra.
MÉTODO
Esta pesquisa tem caráter qualitativo (GIL, 2019). Para o alcance do objetivo foi
realizada uma revisão narrativa (CASARIN et al, 2020). Esta caracteriza-se por uma revisão
não sistematizada de revisar a literatura, ofertando uma possibilidade para proporcionar
atualizações a respeito de determinado tema, angariando maior suporte teórico em curto

“Vítima de bala perdida”: a pessoa que não tinha nenhuma participação ou influência sobre o evento
no qual houve disparo de arma de fogo, sendo, no entanto, atingida por projétil e podendo vir a falecer
ou não. Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=215. Acesso em: 25 mai. 2021.
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período para o revisor. Também mostra-se útil para descrever o estado da arte de um assunto
específico, sob o ponto de vista contextual.
Segundo Casarin et al (2020), as revisões narrativas não oferecem de forma
obrigatória as fontes de informação coletadas, a busca por referências, nem os critérios
utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. Comumente são compostas por análises da
literatura publicada em livros, artigos que são, na opinião do pesquisador, relevantes para
elucidar pontos fundamentais do estudo.
A QUESTÃO SENSORIAL: ‘NÃO ESCUTAR TIROS’
Santos e Silva (2020) afirmam haver maior exposição aos riscos de vitimação nas
aulas de Educação Física (EF) que nas outras disciplinas numa escola. Os argumentos
mostram que isso se dá pelas aulas acontecerem em espaços abertos, mais vulneráveis. No
texto, a fala de uma professora tangencia a questão sensorial que entendemos aumentar a
vulnerabilidade às balas perdidas:
Por exemplo: quando tem o tal do tiroteio mesmo, nem sempre a escola
fecha. As vezes a gente não escuta, né, os tiros (grifo nosso). A escola só
fecha mesmo quando o negócio tá bem crítico. - Cléa, profa. de EF
(SANTOS; SILVA, 2020, p. 7)

O destaque mostra que pode ser comum não ouvir os tiros. Em Santos (2015), uma
professora relatou existirem ruídos nas aulas de EF e na vizinhança, que interferem na
audição dos tiros naquele espaço e exemplificou um episódio onde não sabia que havia uma
operação próxima à escola, percebendo somente por um policial entrar com um fuzil na
quadra, solicitando que saísse com a turma, por conta dos risco.
A regularidade desses fatos nas aulas de EF está em Willadino et al (2021) que
mostram como se repetem em escolas no Complexo da Maré4. Todos os grifos abaixo são
nossos:
Teve dia que foi horrível, porque o helicóptero levantou (...), ninguém ouviu,
ele já levantou em cima [da escola] já atirando para baixo. Eu tinha 60
alunos na quadra, eu lá embaixo, os alunos lá, e eu vendo os alunos gritando,

4
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os alunos chorando, e eu lá do outro lado – Diretor escolar (WILLADINO et
al, 2021, p. 61)

Destacamos a ausência da audição do helicóptero e/ou dos tiros como específica das
quadras. O potencial de vitimação supracitado era de sessenta alunos na quadra. Ainda em
Willadino et al (2021), uma diretora de outra escola relata tiros disparados por helicópteros da
polícia sobre a quadra de uma escola ao lado da sua, que colocou em risco estudantes que
estavam no pátio, outro espaço em que a EF pode ser realizada.
Em 2017 a estudante Maria Eduarda foi morta por tiros de balas perdidas na quadra de
sua escola, no Rio de Janeiro (BENEDITO, 2017). Os professores afirmaram para jornais que
protegeram os alunos nos corredores. Porém, segundo seus relatos “a turma que estava na
quadra [...] estava mais exposta” (LISBOA, 2017, p. 1) e a estudante estava indo beber água
ao ser atingida, enquanto colegas buscavam abrigo5,6. De acordo com sua irmã, Daniela: “Ela
dizia: ‘Não, irmã, quando a gente vê que tem tiro, a gente se abriga, deita no chão’. Eles lá
tinham meios de se esconder. Só que como não era uma operação, estava em aula normal”
(ESTADO DE MINAS, 2017). Presume-se, então, que ela não sabia dos tiros.
Como constructo da análise realizada, propomos a categoria “não escutar os tiros”,
declarada por uma professora de EF em Santos (2015) e Santos e Silva (2020), também
sublinhada em Willadino (2021), antrelando o espaço da quadra à ausência da percepção
auditiva de tiros e às balas perdidas. Há motivos para acreditar que os ruídos das aulas de EF
contribuem com o problema (SANTOS, 2015). Tais desdobramentos estão resumidos nessa
categoria e contribuem para aumentar, na quadra, os riscos de vitimação por armas de fogo,
inerentes aos confrontos.
Entendemos que as exposições aos riscos de morte, como os sessenta estudantes em
Willadino (2021), podem ser reduzidas caso as pessoas que estejam na quadra “escutem” algo
que os alerte sobre os tiros.

Relato
atribuído
a
um
professor
da
escola.
Disponível
em:
<
https://www.facebook.com/GrevedeMulheres/posts/1397057427035286/>, acesso em: 12 mai. 2021.
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GOULART, G. Foto mostra menina... Disponível em: < https://oglobo.globo.com/rio/foto-mostramenina-momentos-antes-de-ser-baleada-morta-em-escola-21140291>. Acesso em: 12 maio 2021.
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UMA PROPOSTA DE POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS
Tendo em vista a condição de “não escutar os tiros” nas aulas de EF, entendemos que
esse é um problema específico do espaço de EF. Recomendamos que sejam usados
mecanismos/dispositivos sonoros e visuais7 nas quadras de escolas do município do Rio de
Janeiro, que possam ser acionados do interior das escolas, para informar os riscos de balas
perdidas também para os alunos nas quadras, que, nestes locais, estão mais vulneráveis
(SANTOS; SILVA, 2020), mais “expostos” (LISBOA, 2017).
Recomendamos que exista nas quadras um sinal contendo sonoridade específica que
signifique, para estudantes, a informação clara de que há risco de vitimação por armas de
fogo; tal sinal deve ter seu acionamento controlado para não haver banalização do seu
significado.
Em adição, recomendamos que as escolas orientem os estudantes para que sejam
informados sobre os locais mais seguros nas quadras, protegidos por paredes ou estruturas
mais resistentes, quando essas existirem. O objetivo é que se abriguem nesses espaços
enquanto não puderem ir para outro lugar com menor risco, à semelhança com o que se faz
dentro das escolas, quando procuram os corredores como locais mais seguros (SANTOS;
SILVA, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o histórico da violência armada que chega a afetar 46% das escolas em
todo o estado, como entre 2017 e 2018 (FOGO CRUZADO, 2018) e permaneceu em 2019,
interrompendo por 24 dias ou 12% do total de aulas na Maré (REDES DA MARÉ, 2019);
Considerando o potencial de vitimação de mais de 60 alunos que “não escutaram” os
tiros na quadra de uma escola (WILLADINO et al, 2021);
Entendemos que a recomendação proposta neste estudo pode mitigar os efeitos da
violência armada nas quadras. Sabemos que ela traz soluções para problemas específicos e
imediatos e não perde a relação com questões mais amplas, porém, atua no domínio jurídico
de ações que podem ser estabelecidas pela pasta da Educação, uma vez que, a partir de seus
muros, a responsabilização pública da proteção das vidas é o que lhe cabe.
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Esta recomendação será enviada à Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro.

TO ‘HEAR THE SHOTS’: A POSSIBILITY TO PROTECT LIVES IN
SPORTS COURTS
ABSTRACT
The purpose was to discuss how non-perception of gunshots in sports courts may increase the
probability of being shot inside Rio de Janeiro schools. A narrative review consisting of three
researches and three journalistic articles was performed under the theme ‘stray bullet’ and
‘sports court’ and indicated that people in those spaces do not hear gunshots. We suggest a
low-cost solution to prevent people from being hit by gunshots in the sports court that can be
disseminated to other schools.
KEYWORDS: exposure to violence; physical education; school.

PARA ‘ESCUCHAR LOS DISPAROS’: UNA POSIBILIDAD DE
PROTEGER VIDAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS
RESUMEN
El propósito fue discutir cómo la ausencia de percepción de disparos en las canchas
deportivas puede aumentar la probabilidad hacer víctimas en las escuelas. Se realizó una
revisión narrativa de investigaciones y artículos periodísticos bajo el tema ‘bala perdida’ y
‘cancha deportiva’. Se indicó que las personas no escuchan los disparos. Sugerimos una
solución de bajo costo para mitigar la ocurrencia de víctimas en la cancha deportiva que se
puede difundir a escuelas que la necesiten.
PALABRAS CLAVES: exposición a la violencia; educación física; escuela.
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PEDALANDO PELA VIDA: UMA EXPERIÊNCIA SOBRE BICICLETA
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
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Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC)
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RESUMO
Este trabalho trata-se de um relato que tem como objetivos: apresentar uma experiência de
aprendizagem sobre bicicleta na Educação Física Escolar, possibilitar caminhos para a
implementação desse conteúdo na escola e chamar atenção sobre a importância do
estabelecimento de ações educativas sobre o respeito e valorização do uso da bicicleta pela
defesa das vidas. Essa experiência evidenciou o conteúdo bicicleta como uma temática
relevante e possível de ser tematizada na Educação Física Escolar.
PALAVRAS-CHAVE: cicloativismo; educação no trânsito; sustentabilidade.
PRIMEIRAS PEDALADAS (INTRODUÇÃO)
A bicicleta foi inicialmente criada como um brinquedo, relacionada à dimensão lúdica.
Logo em seguida a sua invenção, passou a ser usada também como um meio de transporte,
tronando-se muito popular em vários países. Atualmente são amplas as possibilidades para o
seu uso, sendo reconhecida também como um artigo esportivo, um instrumento de lazer, um
mediador da saúde e um aliado para a preservação ambiental. Nesse sentido, a utilização da
bicicleta apresenta quatro dimensões: lazer, saúde, mobilidade urbana e sustentabilidade
(RECHIA et al, 2016).
No âmbito do lazer, andar de bicicleta é uma prática muito prazerosa, possibilitando
maneiras diferentes de apropriação dos espaços públicos a partir de sentimentos que
transcendem a simples ocupação da cidade, como destacou Rechia (2003). Com relação à
promoção da saúde, andar de bicicleta pode ser considerada uma ótima atividade para a
prevenção de doenças (CARVALHO; FREITAS, 2012). O uso da bicicleta apresenta-se para
as grandes metrópoles como uma solução para diminuir o caos gerado pelo domínio dos
1
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automóveis as ruas, responsáveis pela dificuldade no deslocamento em decorrência dos
quilométricos engarrafamentos e também pelo impacto negativo que o tráfico de veículos
acarreta ao meio ambiente (RECHIA et al ,2016).
A bicicleta tem assim sido relacionada a muitos benefícios para a sociedade,
entretanto, algumas problemáticas existem nessa relação. Recentemente a organização de
mídia internacional Deutsche Welle publicou uma matéria com o seguinte título: “Pedalar
ainda é ato de coragem nas grandes cidades brasileiras”, chamando atenção para o aumento
do número de acidentes envolvendo ciclistas em diversas cidades do Brasil (NAVARRO,
2020).
A par dos benefícios do uso da bicicleta, mas também desse contexto preocupante, foi
que surgiu a intenção de construir e partilhar esse relato sobre uma experiência de
aprendizagem com o objeto de conhecimento “bicicleta” nas aulas de Educação Física com
turmas do ensino médio de uma escola pública na cidade de Fortaleza, no Ceará. Nesse
sentido, os objetivos desse trabalho são: a) apresentar um relato de uma experiência de
aprendizagem sobre bicicleta nas aulas de Educação Física escolar; b) possibilitar subsídios
para que professores/as possam implementar o objeto de conhecimento “bicicleta” em suas
aulas; c) chamar atenção para a importância do estabelecimento de ações educativas de
respeito e valorização do uso da bicicleta pela defesa das vidas das pessoas que usam a
bicicleta como também o meio ambiente. Para o alcance desses objetivos, esse trabalho foi
escrito a partir de cinco tópicos: 1) Aulas de Educação Física sobre bicicleta; 2) Pedalando
pela vida; 3) BIKES vs CARROS; 4) Aprendendo a pedalar; 5) Pedalando com a história.
Esse relato trata-se de uma experiência vivida pela a primeira autora desse trabalho, por isso o
texto, em algumas partes, é escrito em primeira pessoa.
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE BICICLETA
A bicicleta como objeto de conhecimento nas aulas de Educação Física não é algo
muito comum, talvez o mais próximo que aconteça sejam os passeios ciclísticos organizados
pelas escolas. Com base na minha trajetória escolar a única experiência com a “bicicleta na
escola” foram esses passeios que aconteciam uma vez por ano e podíamos convidar alguém
da família para pedalar junto com a gente. Durante minha formação inicial no curso de
Licenciatura em Educação Física entre 2006 até 2009, não tive nenhuma disciplina que

abordasse a bicicleta como um objeto de conhecimento para as aulas de EFE, também não
recordo a sua menção em nenhum livro desse campo mais pedagógico da área (me refiro às
obras consideradas clássicas).
Me formei em 2009 e no ano seguinte comecei a lecionar como professora de EFE em
escolas públicas. Ingressei na escola com a intenção de implementar uma Educação Física
renovada, progressista. A diversidade de conteúdos para além da hegemonia dos esportes de
quadra - basquete, vôlei, handebol e futebol, e o estabelecimento de um processo de ensino e
aprendizagem ampliado e crítico, ou seja, para além do “saber fazer” (saber corporal),
possibilitando também um “saber pensar” (capacidade de refletir criticamente as práticas
corporais) e um “saber ser e conviver” (saber atitudinal), fazem parte da minha prática
pedagógica. Por tanto, nas aulas tematizei os jogos e as brincadeiras, as danças, as lutas, a
yoga, o atletismo e até as práticas corporais de aventura (antes mesmo da Base Nacional
Comum Curricular, elencar esse objeto de conhecimento como uma unidade temática da
EFE).
No entanto, ainda não tinha implementado experiências de aprendizagem tendo a
bicicleta como objeto de conhecimento nas aulas, até que em 2018 tematizei pela primeira
vez. Lembro-me de um momento específico durante uma palestra da professora Suraya
Cristina Darido proferida no curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, no
ano de 2017 sobre a BNCC e a EFE, em que a mesma em uma parte do seu diálogo falou a
respeito da importância de ensinar sobre a bicicleta como um patrimônio cultural da
humanidade. Foi exatamente nesse momento que tive um “insight” para tematizar esse objeto
de conhecimento nas aulas. A seguir apresentamos a sequência didática implementada.
PEDALANDO PELA VIDA
Essa era a chamada temática da primeira aula, que teve como objetivos de
aprendizagem: a) compreender os benefícios da bicicleta para a promoção da saúde e o bem
viver compartilhado; b) reconhecer como o uso da bicicleta pode ajudar na preservação
ambiental. Essa aula ocorreu na sala usando como recurso didático slides e vídeos. Os/as
estudantes demostram interesse com as explicações proferidas sobre a relação do uso da
bicicleta com a dimensão da saúde e o meio ambiente. A compreensão é que alguns tinham
esse conhecimento, porém, sem profundidade, e por meio dessa aula foi possibilitado

entender melhor essas questões. Alguns comentaram que iam tentar usar mais vezes a
bicicleta, no entanto, tinham receio por conta da insegurança no trânsito.
BIKES vs CARROS
Essa foi a chamada temática da segunda e da terceira aula, que teve como objetivos de
aprendizagem: a) problematizar as disputas entre o direito de usar a bicicleta e o desenfreado
domínio dos automóveis nas ruas; b) identificar os perigos que sofrem os/as ciclistas no
Brasil; c) reconhecer o uso da bicicleta com segurança, como um direito do cidadão,
propondo e produzindo políticas públicas (exemplo a construção de ciclofaixas). Na segunda
aula foi exibido trechos do documentário “BIKES vs CARROS” que retrata a luta dos
cicloativistas por espaços seguros para o uso da bicicleta como um meio de locomoção
urbana. A terceira aula consistiu em um diálogo com uma socióloga pesquisadora dessa
temática, o tema da conversa foi: “Bicicleta e seus contextos – bike e a cidade, cicloativismo e
muito mais”. Os/as estudantes ficaram mobilizados com as problemáticas apresentadas, como
a falta de espaço seguro para as bicicletas nas vias, os acidentes, o desrespeito e a negligência
de medidas para superar esses problemas. Alguns se identificaram com essa realidade, pois
usam ou têm conhecidos que ultizam a bicicleta como transporte principal.
APREDENDO A PEDALAR
Essa era a chamada temática da quarta aula vivenciada na quadra com algumas
bicicletas conseguidas entre bens particulares da professora, dos/as estudantes e usando o
sistema de compartilhamento de bicicletas da cidade chamado de bicicletar um programa de
mobilidade urbana da prefeitura de Fortaleza em parceria com a Unimed, já que próximo à
escola existia uma estação, então foi possível “alugar” algumas bicicletas para usar nessa
aula. Essas foram as estratégias encontradas tanto por mim como pelos/as estudantes para
tentar resolver a falta de alguns materiais para as aulas de EFE. O objetivo de aprendizagem
dessa aula foi: a) compreender e vivenciar as possibilidades de combinação de movimentos
para atender as necessidades específicas para andar de bicicleta. Nessa aula como a maiorira
dos/as estudantes sabiam andar de bicicleta, a atenção foi direcionada para aqueles/as que não
tinham nenhuma experiência, de forma colaborativa aqueles que sabiam andar buscaram
ajudar os que não sabiam.

PEDALANDO COM A HISTÓRIA
Na última aula foi realizado um passeio ciclístico, uma experiência de aprendizagem
interdisciplinar com o componente curricular - História, intitulado de “Pedalando com a
História”, juntamente com o professor dessa matéria foi traçada uma rota com 12 pontos
históricos da cidade para ser o percurso desse passeio, em cada local desse era feito uma
pausa e o professor de história dialogava sobre seus aspectos históricos. Os objetivos dessa
aula foram: a) experimentar e fruir o deslocamento pela a cidade usando a bicicleta
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais; b) avivar e
promover uma cultura para o uso da bicicleta na cidade; c) conhecer e/ou redescobrir a cidade
promovendo um sentimento de pertencimento; d) identificar os marcos históricos da cidade e
compreender seus significados, valorizando seu patrimônio histórico. Essa experiência foi tão
interessante e proveitosa que se tornou um projeto regular no calendário da escola.
DEFENDER A BICICLETA PARA DEFENDER VIDAS (CONSIDERAÇÕES)
Essa experiência evidenciou o objeto de conhecimento bicicleta como uma temática
relevante e possível de ser tematizada nas aulas de Educação Física Escolar, tanto por ser um
patrimônio cultural da humanidade apresentando um grande valor histórico-social, como
pelos diversos benefícios que o uso da bicicleta possibilita a sociedade (lazer, promoção da
saúde, mobilidade e sustentabilidade), pensando também nos problemas, como os acidentes
que as pessoas que usam a bicicleta acabam sofrendo devido à falta de segurança nas vias, o
derespeito, a impunidade dos crimes e a ecassez de leis mais consistentes para a sua proteção.
Mesmo não sendo um objeto do conhecimento presente na formação inicial/
continuada foi possível implementar uma experiência de aprendizagem signifiticativa, no
entanto, é relevante que esse conhecimento se faça presente nos currículos dos cursos de
Educação Física. Por tanto, chegamos ao “fim” desse relato enaltecendo a importância de se
desenvolver uma ação educativa que seja capaz de garantir uma formação para o respeito e
valorização sobre o uso da bicicleta pela defesa da vida das pessoas que usam a bicicleta
(segurança e saúde) e do meio ambiente (redução da poluição). Assim defender o uso da
bicicleta, é defender vidas.

PEDALING FOR LIFE: AN EXPERIENCE ON BICYCLE IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This report has as objectives: to present a learning experience about cycling in Physical
Education at School, to provide ways for the implementation of this content at school and to
alert about the importance of establishing educational actions on the use of bicycles for the
defense of the lives cyclists and the environment. This experience showed the bicycle content
as an important and possible theme to be themed in Physical Education classes at school.
KEYWORDS: cycling activism; traffic education; sustainability;

PEDALE POR LA VIDA: UNA EXPERIENCIA SOBRE LA BICICLETA
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Este trabajo es un informe que tiene como objetivos: presentar una experiencia de
aprendizaje con conocimientos sobre la bicicleta en la Educación Física Escolar, brindar
vías para la implementación de este contenido en la escuela y advertir sobre la importancia
de establecer acciones educativas sobre el respeto y la valoración de la uso de bicicletas
para la defensa de vidas. Esta experiencia mostró el contenido de la bicicleta como un tema
relevante y posible ser tematizado en Educación Física en la Escuela.
PALABRAS CLAVES: activismo; educación vial; sustentabilidad;
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PODCAST E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA1
Thiago Rocha Bezerra,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Joyce Mariana Alves Barros,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar 1; podcast 2; Mídias 3.
INTRODUÇÃO
Ao analisar as aulas de Educação Física (EF), a participação dos alunos e os registros
do ano letivo de 2020 no Núcleo de Educação da infância – CAp/UFRN (NEI-CAp), o debate
acerca das mídias foi recorrente e se mostrou um caminho significativo. Essas mídias estão
cada vez mais inseridas no ambiente familiar, social e educacional, sendo uma grande
potência de aprendizagem e de vastos recursos a serem utilizados (SENA, 2017). Como
aponta Fantin e Girardello (2010), é importante refletir sobre o sentido dessas produções, na
busca por oportunizar que as pessoas se relacionem de forma crítica e criativa com o mundo e
sua cultura.
O podcast foi utilizado como uma possibilidade pedagógica, tendo em vista sua
facilidade de reprodução, podendo ser acessado em diferentes dispositivos e em qualquer
lugar, assim como também de criação. A utilização dessa mídia aumenta a interação entre
professor-aluno e entre os próprios alunos tornando-os sujeitos da própria aprendizagem
(SAIDELLES et al, 2018). Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar a
experiência do uso e construção experimental de podcasts, tendo como principal tema os
jogos digitais.
METODOLOGIA
O presente estudo trata de um relato de experiência realizado a partir do uso do
podcast nas aulas de EF na turma do 5º ano matutino do NEI-Cap, em meio a pandemia do
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coronavírus e no contexto de aulas remotas, em 2020. A construção do podcast teve o apoio
de professores, alunos e bolsistas; foram elaborados previamente roteiros contendo a divisão
estrutural do áudio e o tema que seria abordado, além disso, a escolha dos temas foi realizada
pelas crianças levando em conta os assuntos de interesse da turma.
A edição foi realizada utilizando um software livre, Audacity, a fim de tirar ruídos,
corrigir erros técnicos e trazer uma melhor qualidade. A divulgação dessas produções foi
realizada no grupo de WhatsApp da turma e também durante as aulas, tendo como principais
ouvintes os próprios alunos e familiares, sem a intenção de conseguir um longo alcance.
PRODUÇÃO
No início das aulas remotas foram realizadas algumas atividades diagnósticas com o
intuito de identificar os novos interesses das crianças e as práticas corporais que elas estavam
vivenciando durante esse período. Os jogos digitais apareceram com muita frequência, de
forma que todos os alunos citaram diversos jogos que conheceram. Assim, surgiram diversos
temas como esportes, lazer, lutas e, especificamente, jogos digitais. Essas temáticas foram
previamente discutidas em aula e os alunos foram desafiados a pesquisar mais sobre o assunto
e registrar em áudio.
O aumento da interação da turma foi nítido ao iniciar a sistematização dos conteúdos,
por exemplo, em alguns encontros expuseram seus conhecimentos sobre determinado esporte
e, ao final do período de intervenção, algumas crianças produziram um tutorial de seus jogos
preferidos. Nesse sentido, os conhecimentos prévios dos alunos foram identificados e se
tornaram uma possibilidade de aprimorar a visão crítica dos alunos em diálogo com os
professores, apontando o olhar para além do jogar, buscando entender a ação e o contexto,
observando as regras e a construção.
A estrutura do formato de áudio consistiu em: vinheta, abertura apresentando a
atividade e a abordagem do assunto em si. Ao final do período foi realizado o “Concurso
Podcast”, o qual as crianças tiveram que escolher um nome para o podcast da turma e novos
temas a serem abordados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De fato as mídias digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano das crianças e a
sua utilização se faz cada vez mais necessária, tendo em vista as possibilidades
proporcionadas por seu uso, bem como o aumento do interesse da turma, assim contribuindo
para o processo de ensino e aprendizado.
O aumento do interesse da turma pode ser consequência do sentimento de pertença,
pois eles puderam perceber que faziam parte da produção de conhecimento, construindo
objetos de aprendizagem e levando informações para analisar criticamente com seus colegas e
professores, portanto, a experiência contribuiu também para a formação da autonomia dos
alunos.
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POR UMA LEITURA CRÍTICA DAS PRÁTICAS CORPORAIS: UMA
EXPERIÊNCIA COM O FUTEBOL AMERICANO NO ENSINO MÉDIO1
Carlos Augusto Magalhães Júnior,
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)

RESUMO
Este trabalho busca relatar uma experiência pedagógica com o Futebol Americano,
entendido como um importante conteúdo da Cultura Corporal. Partindo da necessidade de
uma formação crítica para o trato com essas práticas buscou-se construir um trabalho de
contextualização, aprendizagem dos principais elementos, reflexão sobre o objeto e
reconstrução. Nesse sentido o conteúdo foi abordado nas mais diversas facetas, e a partir das
experiências avaliativas formais, bem como informais, considera-se que o trabalho foi um
importante marco na formação dos discentes envolvidos.

PALAVRAS CHAVE: Futebol Americano, esporte, Autonomia, Experiência
INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF) se apresenta como uma disciplina com variados discursos que
buscam legitimá-la no ambiente escolar. Este trabalho parte da compreensão de EF como
disciplina que tem a função pedagógica de tratar dos elementos da “Cultura Corporal”.
Difundido a partir da obra “Metodologia de Ensino da Educação Física”do Coletivo de
Autores (1992), esse termo tem se mostrado com grande força na EF, em que pese as
diferentes compreensões que giram em torno dele. (DAOLIO, 2007)
A compreensão que este trabalho assume sobre a “Cultura Corporal” diz respeito às
maneiras como historicamente os homens se organizaram culturalmente tendo como ponto
central suas práticas corporais : lutas, o esporte, a ginástica, a dança e os jogos. Tema mais
presente nas discussões e nos conteúdos das aulas, o esporte já foi fruto de diversas reflexões
sobre seu papel na EF. Partindo de uma compreensão do esporte enquanto um elemento
cultural, e entendendo a escola como espaço de apropriação crítica das construções culturais,
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podemos entender a aula de EF como potencial espaço para apropriação efetiva dos esportes
em sua multiplicidade.
Como apropriação crítica entende-se principalmente o que foi pensado pelo filósofo
alemão Adorno, que em seu texto Teoria da Semiformação propõe pensar a formação como
apropriação cultural, tendo em vista manter sempre a tensão entre adaptação e
superação. Como referencial central na elaboração da proposta também tivemos outro
pensador alemão, Turcke, que em suas obras Sociedade Excitada(2009) e Filosofia do
Sonho(2010) nos permite perceber como estamos, na contemporaneidade, cada vez mais
submetidos ao consumo de choques audiovisuais e como necessitamos de espaço para
elaborarmos esses choques. Essa não elaboração dos choques a que estamos constantemente
submetidos contribui para a forma como temos lidado cada vez mais com os objetos culturais
na modernidade: Semiformação (ADORNO,2010)
Considerando que “(...) conhecemos o esporte via “telinha”, e, portanto
desenvolvemos historicamente uma sensibilidade (ou seja, educamos nossos sentidos) para
ver (e consumir) esportes pela televisão.” (VAZ e BASSANI (2013, pag. 91) é essencial
refletirmos sobre uma situação de Semiformação. Situação essa que de forma alguma se
restringe aos discentes. Considerando o Futebol Americano podemos perceber como muitos
professores de EF conhecem apenas superficialmente o esporte (BORDEST,2017) e na
maioria das vezes, aqueles que se propõe a ensiná-lo nas aulas de EF o fazem por
experiências outras que não na formação (SOARES,2014). Aqui abro espaço para um
primeiro relato de experiência que contribuiu para que a experiência seguinte, essa sim
objetivo do texto, se concretizasse.
Na primeira escola que lecionei, propus uma dinâmica para as turmas escolherem qual
seria o conteúdo abordado nas aulas seguintes. Em geral, as escolhas giraram em torno das
práticas tradicionais. Porém, uma das turmas surpreendentemente fez a escolha pelo Futebol
Americano. Fiz então uma rápida pesquisa sobre o esporte, e em contato com um colega de
graduação estudava práticas não tradicionais na escola, consegui uma bola de Futebol
Americano emprestada. A prática que tentei conduzir teve somente a bola como semelhante
ao Futebol Americano. Sem contato prévio com o esporte, reproduzi nas aulas uma distorção
do jogo, de modo que outro jogo foi criado. O que não seria um problema se esse fosse o

objetivo. No entanto, o objetivo proposto foi propiciar aos discentes uma experiência com o
Futebol Americano, e isso nem de longe foi atingido, ficando claro nas reações dos alunos
que já conheciam o esporte.
E foi a partir de um convite desse mesmo colega, que pude de fato conhecer o Futebol
Americano. Reunindo um grupo de amigos, começamos a organizar semanalmente partidas
de Futebol Americano. De início a prática ocorria de forma totalmente recreativa, porém com
o passar do tempo, o grupo tomou forma e foi fundado o Inconfidentes Futebol Americano,
primeira equipe que participei. Ao conhecer de fato como ocorria o esporte, me interessei
bastante e assumi a função de treinador, além de jogador. Nesse período estudei de forma
mais aprofundado da modalidade, o que me permitiu uma experiência efetiva, tanto do ponto
de vista prático como teórico. Essa experiência foi ainda mais aprofundada quando participei
da equipe da Universidade Federal de Lavras, e da primeira clínica de arbitragem em Futebol
Americano no Brasil, realizada em 2015 em Belo Horizonte. A partir dessas experiências, que
provocaram uma mudança no modo como compreendia o esporte, pude repensá-lo
didaticamente.
A PROPOSTA
O currículo abaixo foi pensado tendo em vista, além do referencial já discutido, a
situação da Educação Física no CEFET-MG campus Timóteo. Isso porque a disciplina, a
partir de 2017, passa a ser obrigatória para os dois primeiros anos dos três cursos integrados
(Desenvolvimento de Sistemas, Química e Edificações) e optativa para os terceiros anos. Nos
primeiros anos a ideia central é desconstruir nos alunos o modo como concebem a EF, tendo
em vista que a maioria vem do tradicional modelo de “não aula”. Para isso são trabalhados
conteúdos próximos ao dia a dia dos alunos, buscando, contudo, potencializar outro olhar para
os mesmos. Já nos segundos anos, a ideia é diversificar o olhar dos alunos para os elementos
da Cultura Corporal, sendo trabalhados elementos que tradicionalmente não são tão comuns.
Nos terceiros anos, considerando a opção dos alunos em cursar a disciplina, é buscado um
aprofundamento no conceito de esporte, bem como com sua relação com a estética. Essa
discussão, no entanto, aparece subentendida em todo o currículo.

Imagem1: Proposta curricular do CEFET-MG Campus Timóteo

Como pode ser visualizado na tabela acima, o Futebol Americano aparece como
último conteúdo do segundo ano, sendo inserido na discussão sobre a diversificação das
práticas corporais. Nesse sentido, o trabalho com o conteúdo iniciou-se com a apresentação de
um vídeo com jogadas da modalidade. A ideia foi identificar quais impressões os discentes
possuíam do esporte. A predominância de reações ficaram entre o espanto com a dinâmica do
jogo, a curiosidade em saber como abordaremos o conteúdo em nossas aulas e a confusão
com a lógica de funcionamento. A partir disso, desenvolveu-se uma aula expositiva,
apresentando aos discentes a história da modalidade, suas relações com o Rugby e Futebol,
bem como sua dinâmica básica. Na aula seguinte, essas informações foram complementadas
por uma vivência prática tanto do Futebol Americano quanto do Rugby, praticados de forma
adaptada.
Posteriormente, foi realizada outra aula expositiva cum uma explicação mais
detalhada da modalidade, onde o foco foi apresentar cada uma das posições do jogo,
considerando suas funções. Essa apresentação teve como norte servir de respaldo para uma
discussão sobre a potencialidade do Futebol Americano enquanto prática de inclusão.
Partindo de imagens que circulam nas redes sociais, e colocam o esporte como totalmente
inclusivo devido a diversidade de biotipos para cada posição, foi proposto um trabalho para os
alunos, que divididos em grupo, deveriam investigar as diferentes posições, realizando uma
média de altura e peso dos jogadores profissionais, para responderem a questão: “O Futebol
Americano em seu formato de alto rendimento pode de fato ser considerado inclusivo?” As
aulas seguintes funcionaram como complemento para a discussão, na medida em que foram

realizadas práticas que simulavam os movimentos técnico-táticos de cada uma das posições
do jogo. Ao fim do trabalho, na última aula prática foi realizado uma simulação um jogo, na
modalidade adaptada flag, porém usando todas as posições do Futebol Americano. Foi
realizada também uma avaliação que consistiu em assistir a uma partida (O ùltimo Super
Bowl), onde em duplas os alunos deveriam preencher uma ficha de observação , para
avaliação da capacidade de entendimento da dinâmica do jogo. Além disso, na última aula
teórica do bimestre foi apresentado novamente o vídeo com as imagens do jogo de Futebol
Americano, para a avaliação da mudança ou não da percepção dos discentes sobre a
modalidade.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Como processo avaliativo do trabalho desenvolvido podemos tomar dois caminhos
complementares. O primeiro, que parte do olhar formal, nos permitiu perceber, através dos
trabalhos e avaliações aplicadas durante o bimestre a evolução do conhecimento dos discentes
no que diz respeito ao Futebol Americano. Ainda como uma espécie de avaliação formal,
porém com registros apenas de memória, podemos destacar as impressões dos alunos ao
reassistir as mesmas imagens do início do trabalho no início do trimestre. Se naquele
momento a maioria das impressões foram de confusão, medo e dúvidas, no segundo
momento, os comentários giraram em torno da precisão das jogadas, as escolhas técnico
táticas, o porte físico de cada atleta dentre outras. Essa impressão foi complementada por
conversas informais extra aula com alguns discentes. Destaco uma delas, onde duas alunas,
naquele momento no 3 ano de Informática e que não se matricularam na disciplina, enquanto
uma delas relatava sentir “saudade das aula, principalmente dos esportes que não imaginavam
nunca praticar” a outra complementa “Pois é, quem imaginaria que eu um dia entenderia,
jogaria e aprenderia a gostar de Futebol Americano”.
Outro resultado que merece destaque, embora não planejado, foi a criação de um
grupo de Whatsapp, por iniciativa dos discentes, com intuito de debater sobre a NFL.
Contando hoje com 15 participantes, dentre eles o professor, esse grupo funciona como um
espaço de compartilhamento de notícias, e também de debates sobre as mais diversas nuances
do Futebol Americano. Se entendermos que uma das funções da Educação Física Escolar é
despertar nos alunos a capacidade de fruir criticamente os elementos da Cultura Corporal
creio que esse grupo pode ser um indicativo de que algo está no caminho certo. Por fim, deixo

registrado alguns momentos com alguns discentes que passaram pelo conteúdo e em várias
ocasiões me agradecem por terem tomado gosto pela modalidade.
Imagem 2: Conversa com aluno sobre o aprendizado na disciplina

PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES: UNA
EXPERIENCIA CON EL FÚTBOL AMERICANO EN LA ESCUELA SECUNDARIA.
RESUMEN
Este trabajo busca relatar una experiencia pedagógica con el Fútbol Americano, entendido
como un contenido importante de la Cultura Corporal. Partiendo de la necesidad de
formación crítica para estas prácticas, se buscó construir un trabajo de contextualización,
aprendizaje de los elementos principales, reflexión sobre el objeto y reconstrucción. En este
sentido, el contenido fue abordado en las más diversas facetas, y desde experiencias
evaluativas formales e informales, se considera que el trabajo fue un hito importante en la
formación de los estudiantes
PALABRAS CLAVE: fútbol americano, deporte, autonomía, experiencia.

FOR A CRITICAL READING OF BODY PRACTICES: AN EXPERIENCE WITH
AMERICAN FOOTBALL IN HIGH SCHOOL.
SUMMARY
This work seeks to report a pedagogical experience with Football, understood as an
important content of Body Culture. Based of the need for critical training to deal with these
practices, we sought to build a work of contextualization, learning the main elements,
reflection on the object and reconstruction. In this sense, the content was approached in the
most diverse facets, and from formal as well as informal evaluative experiences, it is
considered that the work was an important milestone in the training of the students involved.
KEYWORDS: Football, Sport, Autonomy, Experience
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POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO CONTEÚDO PRÁTICAS
CORPORAIS DE AVENTURA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escolas; Formação Profissional; COVID-19.

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa
gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que busca
aproximar a Universidade da escola a favor da melhoria e do incentivo à carreira do magistério,
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes (Brasil, 2010).
Considerando a pandemia da COVID-19 e as diversas transformações do processo de
educativo trazidas por ela tornando evidente os desafios, e os questionamentos quanto ao ensino
remoto este relato de experiência, objetiva-se analisar as possibilidades e desafios do trato com
o conteúdo Práticas Corporais de Aventura em turmas de 9º ano no contexto pandêmico atual.
Nesta experiência, o conteúdo foi selecionado considerando a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), em relação ao componente curricular “Educação Física”, sendo as Práticas
Corporais de Aventura (PCA), uma das unidades temáticas a serem tratadas no Ensino
Fundamental II.
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Segundo Tahara et al. (2018), sabe-se que as PCA apresentam uma grande variedade de
modalidades ou práticas de caráter vertiginoso, a qual, considerando as características destas
práticas, podem ocorrer diretamente junto à natureza, como é o caso do surfe, mergulho, rafting,
entre outros, tal como no meio urbano, skate, slackline, a escalada em parede artificial, o
parkour.
METODOLOGIA
Este trabalho consiste em uma sistematização de experiências (HOLLIDAY, 2012), a
fim de identificar possibilidades e desafios no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo
PCA, para estudantes do 9° ano de uma escola pública de Arapiraca/AL. Busca-se analisar o
contexto da transposição didática necessária, haja vista da mudança do formato de ensino,
considerando às aproximações à abordagem Crítico-Superadora da Educação Física, que
pressupõe o trato com o conhecimento de forma a constatar, sistematizar e ampliar as
referências dos estudantes acerca do conteúdo tratado, proporcionando um salto qualitativo
acerca da realidade (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
DISCUSSÃO
Em um contexto mundial, dentre as diversas áreas afetadas pela pandemia da COVID19, a educação foi uma das que mais foram atingidas. E, tratando-se de Brasil, a constatação é
de um cenário ainda mais alarmante, haja vista o descaso a qual o país vem vivenciando,
cotidianamente, desde o advento da pandemia, como por exemplo, sem o investimento
necessário para assegurar o acesso à internet, e aos equipamentos para o estudo (como tablets
ou computadores).
Com o alicerçamento do ensino remoto, devido às restrições provenientes da
pandemia, inúmeros são os desafios a qual tanto alunos quanto professores vêm enfrentando.
Dentre estes, destacamos a dificuldade com a organização do trabalho pedagógico considerando
o conteúdo proposto para que pudesse ser tratado com o menor nível de perda possível, se
comparado ao ensino presencial.
Diante da realidade, o trato com o conteúdo PCA foi organizado considerando sua
contemporaneidade e relevância. As temáticas trabalhadas foram Slackline, Windsurf, Rafiting,
Skate e Parkour ensinados através de aulas síncronas pela plataforma google meet e assíncronas

através do WhatsApp. Destacamos a construção de material didático, uma apostila no formato
digital e impressa para os estudantes que não possuem o acesso e atividades disponibilizadas
através do aplicativo formulários do google.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No texto, destacamos os principais desafios para o trato com este conhecimento na
escola. Estes podem se constituir como hipóteses a serem analisadas, investigadas de forma a
ampliar e aprofundar as análises acerca desta experiência.
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NO AMBIENTE ESCOLAR
NO MUNICIPIO DE GOIANIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES1
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
A proposta dessa pesquisa foi de dar continuidade aos trabalhos iniciados no
laboratório de pesquisa, denominado Grupo de Estudos e Pesquisa em Esporte Lazer e
Comunicação (GEPELC) na Faculdade de Educação Física-Universidade Federal de Goiás, e
a partir desse contexto, foram feitas intervenções em uma escola técnica de Goiânia com
alunos de ensino médio sob a temática das práticas corporais de aventura no ambiente escolar.
Decidimos utilizar o termo práticas corporais de aventura porque segundo Inácio
(2014) as práticas corporais de aventuras na natureza (PCAN´s) se caracterizam por objetivar
a aventura e o risco, onde elas também resgatam elementos como solidariedade, cooperação
entre os seres humanos e a natureza, incentivando uma melhor relação com o meio, não
caracterizada pelo domínio, mas sim uma relação de troca.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de pesquisa qualitativa que segundo Guerra (2014) voltase para as ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social
descritas na ótica dos próprios sujeitos que se inserem na ação sem se preocupar com
representações numéricas, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito.
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Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: questionários, entrevistas e
anotações no diário de campo. A entrevista foi feita com o professor de Educação Física da
unidade, os questionários foram aplicados a 22 alunos com idade entre 14 e 17 anos.
Nos questionários foram elencadas questões acerca de como era a educação física na
escola, quais eram as práticas corporais deles na escola e em casa e com o que eles
preenchiam seu tempo livre, o que eles achavam que poderia melhorar nas aulas, e qual a
opinião dos mesmos acerca da inserção das práticas corporais e práticas corporais de aventura
no ambiente escolar.
As intervenções foram realizadas no decorrer de 8 aulas e foram trabalhadas como
conteúdo das aulas, as habilidades motoras básicas e complexas, atividades e brincadeiras
especificas de preparação para a prática de slackline e a prática de slackline específica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Seguido das intervenções e análise dos questionários nós fizemos uma roda de
conversa com os alunos na qual eles puderem trazer assuntos e elementos marcantes para eles
durante as aulas, alguns desses elementos foram:
Risco: Foi possível identificar que em toda PCAN´s desde a mais simples a mais
complexa trabalharia o risco, portanto foram adotados procedimentos de precaução e
segurança para que não houvesse nenhum transtorno no decorrer da prática. Segundo Franco
(2014) existem cinco passos para a gestão de riscos: contexto local; identificação; análise;
avaliação; tratamento.
Espaços físicos para a prática:.Pensamos com os alunos em construções não
direcionadas a uma forma tradicional de ministrar aulas, e em espaços que podem ser
facilmente adaptados para as práticas(pátio, area verde...), identificando juntamente com
eles(as) espaços possíveis para práticas no ambiente que a escola já dispunha
Preço dos materiais para a prática: Segundo Franco (2010) as atividades de aventura
só irão chegar à população de baixa renda se esta for adaptada aos locais onde essa população
tem acesso assim o autor dá o exemplo da escola como um local de inclusão e ensino e
aprendizagem.
Com análise dos questionários e o finalizar das intervenções nós também podemos
observar alguns pontos específicos Dificuldade de adaptação da PCAN´s na proposta da

grade, pois a mesma não tinha conteúdo específico das mesmas e ainda não eram obrigatórias
no ambiente escolar; A resistência do professor da instituição para com as práticas, pois o
mesmo era mais voltado para um método tradicional de ensino, e o mesmo via as PCAN´s
como modismo; A ampla possibilidade que as PCAN´s propiciam para que os estudantes
vivenciem e criem significados para o meio físico, a psicomotricidade, e as implicações
sociopráxicas.
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PRÁTICAS DE SAÚDE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM
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RESUMO
O presente trabalho se caracteriza como uma proposição didática para a discussão de saúde
junto a EJA. A referida proposição pedagógica foi aplicada em uma escola pública e
objetivou visibilizar as experiências sociais desenvolvidas junto aos estudantes de uma escola
da rede municipal de ensino. O escopo metodológico se desenvolveu por meio dos Estudos do
Cotidiano, tendo a roda de conversa como sua principal dinâmica para apreensão do
percurso dos(as) sujeitos praticantes em sua trajetória.
PALAVRAS CHAVE: Cotidiano; Currículo; Saúde.
INTRODUÇÃO
O presente estudo objetivou visibilizar as práticas do componente curricular Educação
Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública no interior do Estado do
Rio de Janeiro.
Desse modo, se aproximou das Sociologias das Ausências e das Emergências, porque
se por um lado disponibiliza as experiências de reconhecimento construídas no chão de uma
escola pública, por outro lado, contribui para o estímulo na construção de ‘outros’ saberes,
por intermédio da criação de experiências futuras, concretas e possíveis (SANTOS, 2010).
No que diz respeito à discussão desenvolvida no presente relato de experiência, tornase relevante ressaltar que buscamos problematizar a noção de Saúde, nos aproximando das
ideias de Santos (2010), por duas questões complementares: primeiro, pela intenção de
contraposição à tentativa de padronização curricular, conforme proposição do Programa
Saúde na Escola; segundo, pela oposição à concepção que opera via o binômio saúde/doença,
1
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reduzindo a saúde à mera prática de exercício físico e /ou atividade física (via saber
biomédico).
METODOLOGIA
SUJEITOS DA PESQUISA
A investigação foi desenvolvida com estudantes da EJA, oriundos de uma escola da
rede pública municipal no interior do estado do Rio de Janeiro, especificamente com uma
turma de 34 estudantes com faixa etária compreendida entre quinze e dezessete anos.
Diante do exposto, priorizarmos a roda de conversa como instrumento metodológico,
visto que, nos aproximamos da perspectiva de Benjamin (1994, p. 37), pois a arte de narrar é
um acontecimento infinito: “[...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado
na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado [narrado] é sem limites, porque é
apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois”.
Assim, cabe ressaltar que a justificativa pela narrativa se deve pela ruptura com o
modelo proposto pela racionalidade moderna, que hierarquiza saberes ao estabelecer uma
relação de sujeito/objeto ao modo pesquisador/entrevistado, em que a entrevista ou o
questionário emerge à maneira inquisitória: depoimento.
Ao contrário, ao nos aproximarmos dos estudos do cotidiano buscamos na roda de
conversa – instrumento da pesquisa – (FREIRE, 2011) como um espaço de troca, de
compartilhamento e diálogo.
Nesse sentido, por se tratar da EJA, buscamos na dialogicidade freireana a
metodologia para a produção de dados, pois entendemos que a partilha de experiências
permite acessar “a inscrição de toda história e de toda memória individuais em uma história e
memórias coletivas” (POLLAK, 2010, p. 12).
Considerando ser este estudo que envolve seres humanos, salientamos que o mesmo
foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa do Centro Universitário de Volta Redonda,
sendo aprovado sob o registro CAAE: 79105117.0.0000.5237.
RELATO DA EXPERIÊNCIA
Um aspecto relevante a ser ressaltado é que as aulas da EJA no município de Volta
Redonda são conduzidas enredadas à pedagogia de projetos, cuja temática para a execução do

projeto anual ocorre em uma avaliação diagnóstica realizada com os(as) estudantes no início
do ano letivo. Considerando que as escolas, singularmente, constroem a temática do seu
projeto, na ocasião do desenvolvimento desse estudo – 2018 –, a temática do projeto da escola
pesquisada foi ‘Meu Corpo, Minha Identidade’, com o objetivo de desenvolver o
autoconhecimento, fortalecendo e ampliando o conceito de identidade dos(as) estudantes.
Outro aspecto importante a salientar é que, em detrimento da limitação em caracteres
para este trabalho, optamos pelo recorte da sequência didática, apresentando apenas o
movimento realizado na segunda aula, cujo objetivo foi confrontar as falas dos(as) estudantes
obtidas na aula anterior, com outras situações do cotidiano.
Desse modo, inicialmente optamos por diferenciar atividade física de exercício físico,
visto que, tais definições já haviam sido trabalhadas no primeiro bimestre e foram apontadas
pelos(as) estudantes como fatores importantes para se ter saúde. É importante salientar que a
sinalização, por parte dos(as) estudantes, quanto a importância do exercício e da atividade
física para a aquisição de saúde, se revela como indício da concepção biomédica.
No intuito de problematizar as ‘falas geradoras’ (FREIRE, 2011) obtidas na primeira
aula, optamos por uma aula expositiva com o uso do Power Point, em que apresentamos
imagens que nos permitiram questionar e, simultaneamente, descodificar o mundo vivido.
Assim, a partir da imagem (Figura 1) realizamos alguns questionamentos, como por
exemplo: A pessoa na imagem está realizando atividade física ou um exercício físico?
Ao apresentarmos a imagem de uma criança na carvoaria, os(as) estudantes
responderam que ela realizava atividade física, pois estavam partindo da noção de que a
atividade física é toda ação não sistematizada que gera gasto calórico e, de modo distinto,
exercício físico emerge de uma ação sistemática (CHEIK, et al., 2008). Desse modo,
retornávamos à pergunta da primeira aula no intuito de problematizar e descodificar o modo
como percebem a realidade: mas, a criança da imagem possui saúde?
As narrativas que emergiram do diálogo foram variadas nos permitindo problematizar
novamente com os(as) estudantes:
Aluno F: Não dá pra saber professora...
Aluna E: Não tem saúde porque faz as coisas em excesso pra idade.
Aluno G: Não tem saúde porque trabalha no sol, não se alimenta direito.
Aluno JV: Como você sabe que ele não se alimenta direito?

Figura 1 – Criança trabalhando em uma carvoaria

Fonte – https://sarauparatodos.wordpress.com/2014/10/10/capitalismo-e-criancas/

Para Freire (2011, p. 16), “o diálogo fenomeniza e historiciza a essencial
intersubjetividade humana; ele é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os
dialogantes ‘admiram’ um mesmo mundo”. Trazer a perspectiva dialógica (FREIRE, 2011),
como uma metodologia de ensino, favoreceu o processo de construção de saberes, pois
entendemos que a tessitura de conhecimentos ocorre a partir de uma dinâmica de
enredamento. Para Oliveira (2012), tal processo ocorre a partir do intercâmbio de experiências
e de saberes coletivos, permitindo aos participantes ressignificar conhecimentos, portanto,
fazíamos novas indagações na intenção de promover o debate e a construção de outros
saberes, por exemplo: anteriormente vocês não disseram que ter saúde é fazer atividade
física? Os novos questionamentos que surgiam, por meio do diálogo, permitiam aos
estudantes refletir sobre o modo como percebem o mundo, pois realizávamos o conflito entre
as narrativas.
Posteriormente, passamos a outro momento significativo da aula, pois apresentamos
imagens de alguns artistas que possuem o corpo considerado esteticamente perfeito, a partir
dos pressupostos estabelecidos pela mídia (Figura 2).

Figura 2– Artistas reconhecidos pelos(as) estudantes

Fonte: https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2019/10/belo-relembra-prisao-portrafico-de-drogas-do-ceu-ao-inferno.shtml

Gostaríamos de retomar aqui a ideia de Freire (2011) e do sociólogo Charles Wright
Mills, de modo específico à proposição de uma imaginação intelectual entrelaçada à noção da
investigação como um ofício, em que o pesquisador é concebido como um artesão (SANTOS,
2018).
Pensar a partir dessa lógica, nos moveu a uma investigação temática e, em
decorrência, ao trabalho co-labor-ativo com os sujeitospraticantes do estudo, pois não
realizámos uma ação investigativa na direção da pesquisa qualitativa extrativista – aquela que
se apropria do saber do outro desconsiderando seu lugar de produtor de conhecimento –, mas
construindo junto, coletivamente: As narrativas a seguir nos permitiu acessar as percepções
dos(as) estudantes:
Aluno J: Ah ela tem saúde porque tem acompanhamento médico e tal...
Aluno R: Ah mas ela usa bomba, não come, faz dieta...
Aluna A: Ela tem silicone...

Desse modo, fundado no fazer sociológico explicitado, buscamos promover
novamente o diálogo entre professor/estudante e estudante/estudante: Essas pessoas possuem
saúde? Por quê? O que eles(as) fazem para conseguir esse corpo? O exercício físico é
sinônimo de saúde?
Nesta linha de pensamento, questionamos a relação entre exercício físico, atividade
física e sedentarismo, visto que Palma e Vilaça (2010, p. 106) problematizam como a
prevalência do sedentarismo ou da inatividade física, em determinadas populações, tem sido

apresentada à população como sendo a responsável pela ocorrência de diferentes doenças. Os
autores ainda ressaltam que a ausência de “clareza sobre o significado do que seja
sedentarismo

ou

mesmo

inatividade

física”

contribui

significativamente

para

o

estabelecimento da normalização dos corpos (IDEM).
Portanto, ao promover um espaço de dialogicidade e conflito epistemológico entre
os(as) estudantes, ao longo da confecção do trabalho final, propiciamos a construção de
saberes que emergiu da horizontalização dos conhecimentos trazidos ao chão da escola,
perpassando pelos artigos teóricos propostos, os vídeos, as imagens retiradas das redes
sociais, as imagens utilizadas pelos(as) estudantes, as experiências individuais e coletivas
dos(as) estudantes.
Enfim, ao considerarmos que há uma riqueza inesgotável no mundo que está a ser
desperdiçada, o que buscamos salientar é que, não concebemos essa proposta didática como
modelo a ser seguido, mas como uma prática sociocultural construída em redes de
subjetividade e que promoveu a ruptura com a hierarquização de conhecimentos valorizando e
horizontalizando diversos modos de compreensão do mundo.

PUBLIC SCHOOL AND THE CURRICULUM AS EVERYDAY
CREATION: THE VISIBILIZATION OF HEALTH
POLICIESPRACTICES
ABSTRACT
The present study has characterizes a didactic proposal to the health discussion in EJA. This
pedagogical proposition was applied in a public school and aimed to make visible the social
experiences developed with the students of a school from the municipal education system. The
methodological scope was developed through Daily Studies, with talking circles as its main
dynamic to the comprehension of the subjects’paths in their learnin.
KEYWORDS: Everyday life, Curriculum, Health.

LA ESCUELA PÚBLICA Y EL CURRICULUM COMO
CREACIÓN DIARIA: LA VISIBILIZACIÓN DE LAS
POLÍTICASPRÁTICAS DE SALUD
RESUMEN
El presente trabajo se caracteriza como una proposición didáctica para la discusión de la
salud junto con EJA y tuvo como objetivo hacer visibles las experiencias sociales
desarrolladas con estudiantes de una escuela de la red municipal de enseñanza. El alcance
metodológico se desarrolló a través de los Estudios del cotidiano, teniendo la rueda de
conversación como su principal dinámica para aprehensión de caminhos de los sujetos
practicantes en sus trayectorias.
PALABRAS CLAVES: Cotidiano; Curriculum; Salud.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ensino; Covid-19; Tecnologias Digitais.

INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi diferente em todo o mundo. A pandemia provocada pela Covid-19
afetou todos os setores da sociedade, da economia à educação, das relações sociais a forma de
comprarmos alimentos, nos provocando a refletir sobre a estrutura da organização social na
qual vivemos. Nesse sentido, frente ao cancelamento das aulas presenciais em 2020 na
Educação Básica, realidade que se repete em 2021, indagamos sobre a necessidade de
investigarmos a produção do conhecimento relacionada às práticas pedagógicas desenvolvidas
na Educação Física Escolar no ensino não presencial.
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a produção científica relacionada ao
tema Covid-19 e práticas pedagógicas na Educação Física Escolar no Ensino Fundamental.
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Portanto, frente ao ensino remoto, com ou sem usos de tecnologias digitais, analisar o
conhecimento produzido torna-se relevante para pensar e (re)pensar o ensino da Educação
Física na Escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atingir o objetivo do estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de
dados da CAPES, SciELO e Google Acadêmico a partir de 2020. Foram usados os descritores
“Covid-19”, “ensino remoto” e “aulas não presenciais” em cruzamento exato com “Educação
Física Escolar”. Encontrou-se 10 artigos que abordam a Educação Física Escolar no período de
distanciamento social. Foram excluídos da análise teses, dissertações e anais de eventos, além
de artigos que, mesmo abordando a Educação Física Escolar, não faziam referência ao contexto
escolar no período de pandemia.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
De modo geral, todos os artigos encontrados tratam dos desafios enfrentados pela
Educação Física Escolar no período de distanciamento social, sendo os mais citados a
dificuldade ou impossibilidade de acesso à internet e/ou tecnologias pelos alunos, resultando
na baixa adesão às aulas e pouco retorno de atividades, e a falta de domínio das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) pelos professores, como, por exemplo, foi
evidenciado por Silva et al (2021).
Além disso, 7 artigos evidenciaram que as aulas tiveram maior enfoque nas dimensões
conceituais e/ou procedimentais dos conteúdos ensinados, principalmente em razão do
impedimento do contato corpo a corpo. Predominou o desenvolvimento de atividades
individuais em razão do isolamento social. Isso se tornou um obstáculo para o alcance da
dimensão atitudinal, conforme mencionam Machado et al (2020).
Por outro lado, todos os artigos relatam a importância da coletividade, do
compartilhamento, da interação e do afeto entre professores, alunos, famílias e equipes
pedagógicas, principalmente em um momento de tantas dificuldades. Esse momento será uma
lição para o pós pandemia (GODOI; KAWASHIMA; GOMES, 2020). Outros aspectos
emergentes a partir do distanciamento social para a Educação Física Escolar tratam da
percepção da dinamicidade e flexibilidade dos planejamentos, metodologias e didáticas. Além

disso, destaca-se que as TDIC possivelmente serão adotadas como ferramentas complementares
nas aulas (VIEIRA et al, 2021), principalmente por seu potencial para instigar a autonomia dos
alunos em seu processo de aprendizagem, porém não conseguem substituir a interação
presencial.
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RESUMO
Este artigo analisa o mapeamento bibliográfico sobre ensino remoto em educação física no
contexto pedagógico, no período de 2020 a 2021. Pesquisa de natureza quanti-qualitativa, do
tipo descritiva e correlacional. O levantamento contemplou duas fontes de dados, dos quais
selecionou-se dezenove trabalhos. Os resultados revelam dois focos: expor ferramentas
tecnológicas e desenvolver o trato pedagógico. Todas as pesquisas auxiliam o docente no
enfrentamento das atividades em tempos de pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ensino Remoto; Pandemia; Covid-19.
INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
(Sars-CoV-2), produz a doença COVID-19, iniciada em 2019 na China, desde então,
tornando-se uma das notícias mais relevantes em todo o mundo e caracterizando-se em uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (OPAS, 2020).
Para França Filho, Antunes e Couto (2020) a crise da pandemia de COVID-19 se torna
uma janela de oportunidades para uso da tecnologia na educação, neste âmbito de parceria
público-privada, evidenciando a educação como mais uma commodities no sistema
capitalista.
Um olhar desatento pode evidenciar apenas o aspecto positivo da não suspensão
definitiva das aulas, mas é preciso considerar como o acesso à tecnologia e processo de
ensino é desigual. Diante disso, faz-se necessário pensar, também, sobre as habilidades
informacionais exigidas hoje do profissional de educação, sendo um fator complicador - o
1
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planejamento e acompanhamento das atividades que excedam uma perspectiva meramente
instrumental - nesse processo de ensino remoto (BARBOSA; VIEGAS, 2020; MOREIRA;
SCHLEMMER, 2020).
Nesse cenário, a Educação Física reconfigurou suas ações para esse modelo de ensino,
o que despertou a seguinte questão norteadora do estudo: o que dizem os estudos do campo da
Educação Física sobre o ensino remoto no contexto pedagógico? A pesquisa foi realizada com
base no mapeamento de produções científicas, no período de setembro de 2020 a fevereiro de
2021 e tem por objetivo descrever as principais estratégias e ações para o ensino da Educação
Física em tempos de pandemia.
Tal estudo parte de uma pesquisa em andamento do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica – PIBIC/Ensino Médio da escola de aplicação da Universidade Federal
do Maranhão, o Colégio Universitário – COLUN/UFMA. O estudo se vincula a linha de
pesquisa Educação Física Escolar do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em
Educação Física – GEPPEF do departamento de Educação Física da mesma instituição.
METODOLOGIA
Utilizou-se, inicialmente, a combinação dos termos “educação física e ensino remoto”,
“educação física e ensino híbrido” e “educação física e educação à distância”, mapeados nas
plataformas Scielo e Periódicos CAPES2. Após realizar-se esse levantamento, demarcado do
período de 09/2020 a 02/2021.
Como critério de inclusão, definimos que as produções com ao menos um dos
descritores determinados no título ou no corpo do texto. O critério de exclusão foi obras que
não versassem sobre o ensino do componente curricular educação física no contexto
pedagógico.
Foram encontrados poucos estudos acerca da Educação Física, sendo necessário um
novo levantamento já na plataforma Google Acadêmico com descritores mais específicos
quanto a pandemia da COVID-19 tais como: “Educação Física e Covid-19” e “Educação
Física e pandemia”.
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Associou-se à busca às obras que possuíssem os descritores, onde foi possível
localizar 33 trabalhos dos quais 19 serão analisados. Além disso, a investigação também
contemplou as plataformas de alguns periódicos especializados na área de educação física.
Os trabalhos foram distribuídos em um quadro com as seguintes informações:
tipologia da produção, título, fonte primária e plataforma de onde as obras foram retiradas.
Após localizar-se os trabalhos publicados realizou-se a etapa de pré-análise, com a leitura
“flutuante” (BARDIN, 2006). Por fim, aproximou-se o diálogo entre os autores de acordo
com as principais temáticas abordadas nos textos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do levantamento das produções com base nas etapas descritas anteriormente,
localizou-se trinta e três (33) obras, entre artigos e editorial de periódicos especializados;
trabalhos de conclusão de curso (monografia e dissertação); anais de eventos; cartilhas e
livros, foi possível determinar com maior propriedade o corpus da investigação. Em seguida,
identificou-se que dezoito (19) produções, do total encontrado, mediaram estudos a respeito
do contexto pedagógico da Educação Física em tempos de distanciamento social, no que
concerne debates sobre as estratégias utilizadas para a discussão do tema em um período
adverso. A seguir, a tabela 1 retrata o quantitativo das produções de acordo com a tipologia
destas:
Tabela 1: Tipo e quantitativo das produções encontradas

Tipo de produção

Quantidade

Quantidade de

produções analisadas
Artigo de periódico

22

17

Anais de evento

3

2

TCC - Monografia

2

-

TCC - Dissertação

1

-

Livro/ Capítulo de

3

1

Editorial de Periódico

1

-

Cartilha

1

-

TOTAL

33

19

Livro

Fonte: Elaborada pelos próprios(as) autores(as), 2021.

Conforme tabela acima, observa-se que a categoria “artigos de periódicos” obteve
amplo destaque em relação às demais. Tais estudos se fizeram presentes em documentos do
campo da Educação Física e em produções de caráter interdisciplinar. A grande maioria dos
trabalhos trouxe contribuições acerca da temática da Covid-19 como chamadas especiais.
Os estudos demonstraram maior interesse na Educação Básica com 16 trabalhos,
seguidos de 3 sobre o Ensino Superior. As pesquisas focalizaram sua análise em experiências
docentes, trazendo o olhar do professor sobre o assunto, com treze 14 trabalhos, seguidos de
dois 2 estudos sobre estágio, 1 de extensão e 1 no campo da formação continuada. Ademais,
encontramos as formas diversas de análise, como é possível ver a seguir:
Tabela 2: Tipo e quantitativo das formas de análise das produções encontradas

Tipo de Análise

Quantidade

Questionários/formulário

8

Webnário/Lives/Aulives/Facebook

5

Bibliográfica/documental

2

Narrativas

1

Ensaio

1

Grupo Focal

1

Nuvem de palavras

1

TOTAL

19

Fonte: Elaborada pelos próprios(as) autores(as), 2021.

A respeito do conteúdo das produções, analisamos a presença do contexto pedagógico
e o desenvolvimento do conteúdo. Diante disso, percebemos que de 19 estudos, 09
apresentaram apontamentos que versaram sobre a realidade do distanciamento social vivida,
dificuldades dos docentes e formas de manuseio com as ferramentas propostas. Outro foco de
análise nessas produções, tratou sobre as exitosas experiências a partir do uso de ferramentas
como lives, webnários e similares. As dificuldades do trato pedagógico e suas adaptações
curriculares para o desenvolvimento do conteúdo foram evidenciadas sem, contudo, expor
para além dos instrumentos tecnológicos, como o ensino da Educação Física realmente se
materializou e ou poderia fazê-lo.

Os textos de (SILVA et al, 2020; GOULARTE, BOSSLE, 2020; BURNS et al, 2020;
BAIRROS et al, 2020; TENÓRIO, GALINDO, 2021; RUZ, CASALA, 2020; GODOI et al,
2020; GOUVÊA, 2020; MELLO et al, 2020; MACHADO et al, 2020) conseguiram
apresentar o contexto pedagógico da Educação Física em tempos de pandemia, explorando as
problemáticas envoltas ao ensino, procedimentos metodológicos das vivências experienciadas
no contexto de exceção vivido e exemplos/sugestões de como trabalhar ou mesmo refletir
acerca do fazer pedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados da pesquisa indicaram que a produção sobre Educação Física no contexto
pedagógico ainda permeia questões a serem refletidas, uma delas é a baixa produção
encontrada, o que revela interesse relativamente baixo diante do cenário em que a pandemia
da Covid-19 nos inseriu, cheio de incertezas, medos e inseguranças sobre nosso fazer
pedagógico.
Contudo, é relevante expor que todas as pesquisas apresentaram uma preocupação
com a docência, seja ela nos espaços da educação básica, seja no ensino superior, extensão ou
formação continuada.
Considerando o exposto, cabe também, demonstrar que o contexto pedagógico foi
evidenciado no seu trato cotidiano em duas perspectivas que subsidiam o docente: das
ferramentas tecnológicas e do desenvolvimento metodológico das aulas, atividades, projetos,
fato que nos faz avançar diante das reflexões e orientações sobre o campo da Educação Física.

PRODUCTION ON PHYSICAL EDUCATION AND REMOTE
TEACHING IN THE PEDAGOGICAL CONTEXT IN THE PERIOD
FROM 2020 TO 2021
ABSTRACT
This article analyzes the bibliographic mapping on remote teaching in physical education in
the pedagogical context, in the period from 2020 to 2021. This is a quantitative-qualitative
research, descriptive and correlational. The survey included two data sources, from which
nineteen works were selected. The results reveal two focuses: expose technological tools and
develop the pedagogical approach. All surveys help teachers to cope with activities in times
of pandemic.
KEY WORDS: Physical Education; Remote Learning; Pandemic; Covid-19.

PRODUCCIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA EN EL CONTEXTO PEDAGÓGICO EN EL PERÍODO DE
2020 A 2021
RESUMEN
Este artículo analiza el mapeo bibliográfico sobre la enseñanza a distancia en educación
física en el contexto pedagógico, en el período de 2020 a 2021. Se trata de una investigación
cuantitativa-cualitativa, descriptiva y correlacional. La encuesta incluyó dos fuentes de
datos, de las cuales se seleccionaron diecinueve trabajos. Los resultados revelan dos
enfoques: exponer las herramientas tecnológicas y desarrollar el enfoque pedagógico. Todas
las encuestas ayudan a los profesores a afrontar las actividades en tiempos de pandemia.
PALABRAS CLAVE: Educación física; Aprendizaje a distancia; Pandemia; Covid-19.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, PIBID, Proposta Pedagógica
INTRODUÇÃO
O presente resumo visa socializar as produções desenvolvidas dentro do Laboratório
da Cultura Corporal (LCC), ação integrante do Subprojeto Educação Física – UFRJ do
Programa Institucional de Bolsas De Iniciação à Docência (PIBID). O objetivo do PIBID é
proporcionar aos licenciandos uma melhor articulação entre a teoria e prática a partir de
experiências no cotidiano das escolas da rede pública a fim de contribuir para a formação de
docentes para educação básica, visto que há uma distância entre o espaço escolar e a formação
acadêmica (ANDRÉ, 2018). Na perspectiva de criar espaços de debate, estudos e produções
voltadas para o contexto da Educação Física Escolar, o subprojeto de Educação Física é
composto por ações como: Na Roda, Texto e Contexto e LCC.

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para sua realização.
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DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LABORATÓRIO DA CULTURA CORPORAL
Laboratório da Cultura Corporal é o nome dado a um conjunto de encontros realizados
semanalmente em que são desenvolvidas produções pedagógicas direcionadas à Educação
Física escolar. O espaço compreende como objeto de estudo da Educação Física a Cultura
Corporal, que busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre as diferentes formas de
representações do mundo exteriorizadas pela expressão corporal como jogos, lutas, danças,
ginásticas, esportes entre outros. (SOARES et al, 1992).
Para a elaboração das propostas das atividades, um componente da cultura corporal é
escolhido para ser tematizado, a partir disso, os integrantes coletivamente pesquisam e
desenvolvem propostas que buscam historicizar e problematizar o tema, de forma a
contextualizá-lo de acordo com a realidade social dos estudantes. Posteriormente essas
produções são apresentadas para todos os componentes do PIBID a fim de discutir sobre o
que foi elaborado para enriquecer e ampliar o processo de produção. Por fim, as produções
são registradas através de resumos e compartilhadas por meio de publicações no instagram
@pibideefd.
As propostas foram pensadas a partir de um diálogo com Gallardo (2009), procurando
problematizar sobre a relação entre a cultura corporal universal e a cultura corporal
patrimonial de determinada comunidade. Assim, seguem abaixo as propostas elaboradas.
O Almanaque dos Piques do Brasil foi pensado com o objetivo de apresentar o pique
criado ou mais comum de cada região do país, como o Emusi (pique criado pelo povo
Kalapalo na região Centro Oeste). Em seguida, a Altinha foi problematizada, inicialmente
restrita às praias nas áreas nobres da cidade e depois nas áreas menos favorecidas. A fim de
seguir com a reflexão sobre a dicotomia dos nomes, se há diferença de gênero e em relação a
sua acessibilidade.
A partir da pergunta “por que as pessoas dançam?”, foram apresentadas diferentes
danças e seus respectivos contextos de criação, como o passinho, funk e charme, junto com a
proposta de criarem seu próprio estilo de dança. As Guarânias tiveram a finalidade de
contemplar a dança no Centro-Oeste brasileiro buscando a sua gênese inspirada na Polca
Paraguaia, fazendo aproximação com a origem do Sertanejo Brasileiro.
Nos esportes, o corfebol foi pensado para ser tematizado e para possibilitar reflexões
acerca do fato de ser um esporte coletivo de equipes mistas. Já a tematização do Sorvebol e do

Katulaiwa garantiram a abordagem de práticas corporais construídas no país, permitindo uma
aproximação com o Futebol e o Voleibol (esportes criados em outros contextos).
Nas ginásticas, uma das propostas elaboradas teve como objetivo promover
experiência entre todas as modalidades. A outra objetivou tematizar e historicizar a ginástica
circense, além de propor aos estudantes a criação da sua própria apresentação de circo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações desenvolvidas no LCC possibilitaram pensar em uma Educação Física
Escolar crítica, com a finalidade de reconhecer a realidade em que vive o estudante de forma
a instigar o pensamento crítico do mesmo, com a intenção de permitir a reflexão sobre o
objeto de estudo da Educação Física, a cultura corporal. Ademais, junto com outras ações do
subprojeto, o LCC tem contribuído para a formação docente dos participantes do subprojeto,
possibilitando espaços preciosos de reflexão sobre a prática profissional e diálogo com os
referenciais importantes na área da Educação Física escolar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: fotos comentadas; formação de professores.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo identificar os olhares e enfoques dos professores
em formação no processo de socialização profissional, no contexto dos projetos de extensão
“Lusco Fusco” e “EEFD Baixada”, além do “Subproejto Educação Física PIBID/UFRJ”. Para
isso foram analisadas as chamadas “fotos comentadas” produzidas pelos licenciandos
participantes dos projetos, que estão localizadas na página virtual “Educação Física Escola e
Profissão Docente – GEEP”. Assim, o objeto de estudo são as fotos comentadas que surgem
no contexto das proposições didáticas realizadas pelos professores em formação em Educação
Física. Assim, espera-se identificar nas fotos comentadas o olhar destes atores no momento da
atuação, sublinhando os aspectos mais sensíveis em sua prática profissional.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Muito tem se discutido sobre os modelos de formação de professores, Diniz-Pereira
(2011) elenca três racionalidades que vem sustentando as políticas e programas nesta área, a
saber: técnica, prática e crítica. A racionalidade técnica concebe a capacitação dos
profissionais da educação por meio de conteúdos científicos a serem mobilizados durante a
prática. A racionalidade crítica compreende os professores enquanto sujeitos que levantam
problemas a partir de uma visão política. A racionalidade prática tem na reflexão na ação o
seu ponto central no processo formativo. Com base na análise das fotos e os modelos de
1
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formação mencionados anteriormente, destaco a presença da racionalidade crítica dos
professores em formação imaginando a sala de aula como um local de possibilidade para
construir e transgredir, visando à transformação da sociedade. Experiências vividas por meio
de programas como o PIBID ou projetos como o EEFD BAIXADA e o LUSCO FUSCO pode
contribuir para provocar constantemente os professores em formação a refletirem sobre os
elementos de sua formação.
METODOLOGIA
Ancoradas na página virtual do GEEP, foram reunidas todas as fotos comentadas
publicadas entre o período de 2014 a 2019 chegando a um corpus de 87 registros com seus
respectivos comentários. A análise das fotos foi qualitativa do conteúdo dos comentários e as
fotos. Nesse sentido, emergiram categorias simples em relação ao enfoque que cada fotografia
empreendia, são elas: prática pedagógica (12), educandos (26), estrutura escolar (3), professor
supervisor (3) ou conteúdo (8) e categorias híbridas Protagonismo dos educandos e Prática
docente (9), Protagonismo dos alunos e Conteúdo (9), Prática docente e Conteúdo (5),
Protagonismo dos alunos; Prática docente e Conteúdo (12).
RESULTADOS
A partir da análise das fotos é possível identificar a presença marcante na incidência
das fotos, três categorias dividindo o protagonismo dos enfoques dos professores em
formação, os educandos (56) onde os alunos da educação básica estavam no centro das fotos,
a prática docente (38) na qual o autor da foto estava dando foco na sua prática ou de outro
professor em formação e o conteúdo (34) da aula tematizada no dia estava no foco da lente do
autor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, as fotos comentadas têm sido um processo de reflexão de cada professor
em formação. Os olhares e enfoques referentes a cada foto reforçam as diversas relações
criadas na escola. Os textos e as fotos produzidas apresentam-se como importantes produções
no contexto da prática profissional. Além disso, mostra-se a importância da socialização no

ambiente de exercício da profissão, um espaço atravessado por constantes ressignificações
sobre a relação professor e a escola.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: pibid; pandemia; relato de experiência.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho relatamos a experiência formativa no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) do Centro de Educação Física e Desportos da UFES, Edital,
Capes, n° 02/2020. No relato de experiência (RE), a experiência ocorre em simultaneidade a
ideias e acontecimentos, concepção consoante aos estudos de Macedo (2016), onde adotamos
essa metodologia na execução do programa no período da pandemia do COVID-19. Nesse
período, estamos impossibilitados de trabalhar de forma presencial nas unidades de ensino. O
subprojeto Educação Física: Núcleo Educação Física na Educação Infantil foi selecionado via
o edital interno da ProGrad/UFES n° 04/2020. Um dos seus objetivos é o desenvolvimento de
uma agenda de trabalho sistemático que aproxima a formação inicial realizada na Universidade
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da prática pedagógica que os professores licenciados em Educação Física, egressos do
CEFD/UFES e de outras instituições como IES, realizadas, cotidianamente, nos Centros de
Educação Infantil (CMEI) de Vitória. Entretanto, com as unidades de ensino fechadas, como
seria possível realizar tal objetivo? Quais estratégias metodológicas seriam utilizadas pelos
professores supervisores, estudantes bolsistas e o coordenador do projeto para realizar o
trabalho proposto?
Iniciamos os planejamentos por meio de plataformas virtuais disponibilizadas pela
Universidade e pelo Município de Vitória. Por esse meio, analisamos as ações das três fases
previstas no subprojeto: 1. Aproximação da realidade; 2. Planejamento e intervenção; 3.
Reflexão da experiência.
Na primeira fase os objetivos são: a) O estudo e a discussão dos pressupostos teóricometodológicos que orientam o diagnóstico das dimensões contextuais, político-administrativas
e pedagógicas dos CMEI conveniados; b) Observação, registro, análise e discussão, in loco,
com intuito de promover a aproximação do professor em formação ao contexto de atuação; e,
c) O acompanhamento das atividades desenvolvidas nas unidades de ensino conveniadas.
Diante da impossibilidade de realizar atividades in loco propusemos aos estudantes
pesquisar dados dos CMEI onde atuariam: localização geopolítica, socioeconômicos,
matrículas (total de alunos distribuídos por gênero, idade, raça e necessidades educacionais
especiais), estrutura física e ou outras quaisquer informações que eles considerassem
pertinentes. Organizamos duas reuniões semanais. Nelas, cada um dos três grupos de estudantes
bolsistas, apresentou aos demais as informações colhidas, criando expectativa de como seria o
trabalho com as crianças naqueles espaços. Depois da apresentação dos estudantes, os
supervisores apresentaram os espaços internos, os documentos institucionais, os servidores e
suas funções, os projetos de ensino e as rotinas pedagógicas desenvolvidas em cada CMEI.
Desde então, mantivemos duas reuniões semanais e desenvolvemos a rotina de trabalho remoto
de outubro de 2020 a março de 2021. Nessa rotina, a segunda e a terceira fases foram
desenvolvidas com várias atividades relacionando práticas pedagógicas, reuniões,
planejamento, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa de acordo com o edital tem previsão de término em março de 2022 e,
mesmo havendo a possibilidade de retorno das aulas presenciais nas escolas do município e a
inserção dos bolsistas presencialmente nas UE, pretendemos continuar utilizando as
ferramentas de trabalho remoto para formação, reuniões e registros do programa.
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RESUMO
Esse trabalho analisa o modo como a educação física (efi) vem se produzindo no i ciclo2. Foi
realizado um estudo etnográfico em duas escolas da rede municipal de ensino de porto alegre,
com professoras/es de efi e demais professoras do I ciclo. A partir disso, entendemos que a efi
no I ciclo também é produzido pelas demandas da alfabetização e pelos discursos sobre
infância.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; escola; estudos culturais.
INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda a educação física no I ciclo do ensino fundamental. Trata-se de um
estudo etnográfico realizado em duas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre
(RMEPOA). Almejamos aqui jogar luz sobre as questões curriculares, buscando analisar o
modo como a EFI vem se produzindo no I ciclo das escolas pesquisadas.
Para tanto, as discussões foram ancoradas na perspectiva dos Estudos Culturais, sob
uma abordagem pós-estruturalista, perspectiva que teoriza a linguagem e o processo de
significação. Nessa vertente, a linguagem é entendida como um campo de produção de
significados (SILVA, 2001). Logo, a linguagem não é vista apenas como representacional, mas
sim como constitutiva das coisas. Entende-se assim, que a verdade também é uma produção,
não algo dado a priori. Para Foucault: “a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder” (FOUCAULT, 2006, p. 12).
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Essas relações de saber, poder e verdade também permeiam os currículos escolares, sendo o
currículo também um campo de lutas por significados e significações. Compreende-se que cada
estrutura curricular revela uma forma particular de conceber o mundo e o conhecimento,
selecionando alguns elementos em detrimento de outros, instituindo sentidos, fazem circular
significados, legitimando verdades e fabricando sujeitos (GALLO, 2013). Inspiradas nisso, nos
cabe pensar o que tem sido produzido no I ciclo? Quais elementos vêm sendo selecionados e
instituídos a serem ensinados? Como se constitui a educação física no I ciclo?
O CURRÍCULO NO I CICLO
Conforme consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), os três anos
iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:
a) a alfabetização e o letramento;
b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de
História e de Geografia (BRASIL, 2013)

A Base Nacional Comum Curricular estabelece que nos dois primeiros anos do Ensino
Fundamental a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização (BRASIL, 2017, p.
55). Além da alfabetização, que deve ser desenvolvida nos dois primeiros anos do ensino
fundamental, a BNCC dispõe que
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela
ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural
das crianças, considerando tanto seus interesses e expectativas quanto o que
ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão
de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com
sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si,
com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o
ambiente (BRASIL, 2017, p. 55.)

Ressaltamos que as diretrizes sinalizam o I ciclo como espaço em que se deve privilegiar

a alfabetização e o letramento sem, no entanto, desconsiderar as demais formas de expressão e
comunicação.
Em relação a educação física no I ciclo, trata-se de um componente curricular que deve
trabalhar o conhecimento da cultura corporal. Para tanto, os jogos, as brincadeiras, os esportes,
as ginásticas, as danças, compõem o rol de manifestações da cultura corporal a serem
desenvolvidos na escola.

CAMINHOS METODOLÓGICOS
A realização dessa pesquisa se deu por meio de uma etnografia. Compreendemos que
as ações cotidianas dos/as professores/as são interpeladas pela cultura escolar e pelo contexto
social, logo, a etnografia nos possibilitou estudar não somente aquilo que era visível aos olhos,
mas também interpretar falas e gestos, bem como as demais práticas compartilhadas nas escolas
onde foi realizado o estudo.
Lançamos mão dos seguintes instrumentos para produção de informações:
a) Observação participante: acompanhando os/as professores/as de educação física do primeiro
ciclo em suas aulas e nas demais atividades realizadas pelos/as docentes na escola. Além disso,
também acompanhamos as professoras referências em suas aula, participamos de festas
realizadas na escola, reuniões, mesmo sem a presença dos/as professores/as de EFI; b) Diário
de campo: para registrar as lembranças do que foi visto, escutado e sentido no campo durante
o período de agosto de 2016 a maio de 2017; c) Entrevista semiestruturada: realizada com as
professoras Cristina e Manuela e com o professor Felipe3 – docentes especialistas de EF que
atuam no I ciclo, das escolas pesquisadas; d) Análise de documentos dos documentos das
escolas, como projeto pedagógico e planejamentos trimestrais das turmas do I ciclo.
A etnografia foi realizada em duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre, as quais denominamos de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Alfa e
EMEF Beta. Contamos com a colaboração de uma professora e um professor de educação física
na EMEF Alfa e uma professora de educação física na EMEF Beta. Tais docentes foram
nomeados de modo fictício como Cristina, Felipe e Manuela.
No decorrer do trabalho de campo além de acompanhar as aulas de EFI da professora
Cristina e do professor Felipe na EMEF Alfa; e da professora Manuela na EMEF Beta - foram
realizadas observações nas demais aulas e atividades propostas nas turmas do I ciclo destas/e
docente. Acompanhamos assim, a turma A304 e a turma A11 na EMEF Alfa. Na EMEF Beta,
acompanhamos as turmas A10, A11 e A31. Essa rotina incluiu, também, acompanhar a
professora referência, a professora de arte-educação.Nesse sentido, além dos/as docentes de

Os nomes foram substituídos por fictícios para preservar a identidade das pessoas e das instituições.
Na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegra, utiliza-se a nomenclatura A10, A20, A30 para turmas
do I ciclo, que correspondem ao 1º, 2º, e 3º ano do ensino fundamental. Nesse sentido, quando há mais
de uma turma do mesmo ano ciclo, como ocorre em ambas as escolas pesquisadas, as turmas A10
(correspondem às turmas do 1º ano ciclo) são nomeadas de A11, A12, A13, por exemplo.
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EFI, tomamos como colaboradores/as dessa pesquisa as professoras referências, bem como
as/os demais trabalhadoras/es que atuam nas turmas do I ciclo.
Na seção seguinte apresentaremos as discussões que emergiram da pesquisa referida.
A EDUCAÇÃO NAS EMEFS ALFA E BETA
Ao pesquisar a docência de EFI no I ciclo nas EMEFs Alfa e EMEF Beta, fomos levadas
a analisar de modo mais amplo essa etapa de ensino, na medida em que essas questões afetam
o entendimento e desenvolvimento da educação física no I ciclo. Assim, nessa seção buscamos
dar visibilidade aos saberes que são propostos nos três primeiros anos do Ensino Fundamental
das escolas pesquisadas, bem como aqueles saberes legitimados pela cultura escolar nessa
etapa.
Foi possível compreender que nas escolas onde foi realizado o estudo, havia bastante
ênfase na alfabetização e no letramento em conformidade com as diretrizes curriculares. A esse
respeito, ao conversar sobre planejamentos da escola para o I ciclo, a supervisora Ana afirma
que “o grande objetivo do I ciclo é a alfabetização” (Diário de Campo, EMEF Beta,
08/03/2017).
É importante destacar as cobranças externas que fiscalizam os níveis de aprendizagem
dos/as estudantes e que, por conseguinte, pressionam as escolas. Nas instituições municipais de
Porto Alegre, isso se dava por meio da mantenedora que sistematicamente acompanha o nível
de alfabetização dos/as estudantes do I ciclo através de assessoras pedagógicas.
Nos conselhos de classe, a alfabetização também é destaque. Uma prática comum nos
conselhos de classe, por exemplo, é a professora referência ir falando pela ordem de chamada,
dizendo o nome de cada aluno/a e falando qual nível silábico no qual se encontrava. Algumas
vezes, ela mostrava algum trabalho feito pelo/a estudante, e as professoras analisavam juntas
qual nível silábico a criança estava. Em uma dessas ocasiões, no conselho de uma turma A10,
a professora referência Maria mostrou um trabalho feito por um aluno, e relembrou que esse
aluno mal sabia escrever no trimestre passado, diante dessa situação, emocionada a supervisora
comenta: “que lindo, já está silábico!” (Diário de Campo, EMEF Alfa, 06/09/2016). Fica explícito
nesse enunciado aquilo que se espera e que se valoriza de aprendizagem nessa etapa.
Visto isso, destacamos que não nos compete questionar a importância da alfabetização, mas
sim problematizar o privilégio que ela tem no currículo do I ciclo e suas implicações no
desenvolvimento dos demais componentes ofertados no currículo do I ciclo.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESPAÇO ALFABETIZADOR
Em relação à EFI, ministrada pelos/as especialistas, ou seja, assegurada com carga
horária e docentes específicos para tal, as discursividades sobre alfabetização também parecem
interpelar o modo de pensar nessas áreas de conhecimento. Isso se expressa, por exemplo, na
fala da supervisora da EMEF Alfa, ao dizer “Sabemos da importância de Artes e Educação
Física na alfabetização”. (Diário de Campo, EMEF Alfa, 25/08/2016). Ao encontro dessa visão
de EFI, a supervisora da EMEF Beta, salientou que considera a EF muito importante; disse,
inclusive, que deveria ter todos os dias, pois: “tem crianças que não conseguem correr, como
conseguirão segurar o lápis?” (Diário de Campo, EMEF Beta, 09/03/2017).
Diante dessa conjuntura, importa pensar que essas discursividades que atravessam a
cultura docente também produzem verdades sobre a Educação Física a ser trabalhada no I ciclo.
Conforme nos disse o professor de EFI Felipe, no espaço alfabetizador, “a psicomotricidade é
bem vista na escola” (Entrevista, Felipe, 09/12/2016), bem como as propostas pautadas na
abordagem desenvolvimentista.
Conforme Foucault (2014), a fim de manter a ordem do discurso, alguns ditos são
interditados, outros sancionados. Nas palavras do filósofo: “sabe-se bem que não se tem o
direito de dizer tudo, que não se pode falar tudo em qualquer circunstância, que qualquer um,
enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2014, p. 9). Ao encontro disso,
entendemos que muitas falas da professora Cristina são sancionadas na escola na medida em
que convergem com a regularidade da cultura docente do I ciclo. Quando Cristina propõe a
realização de olimpíadas para o I ciclo, por exemplo, ela deixa explícito que se trata de uma
atividade de integração.
“Vocês sabem, trabalho com integração, cooperação, não com competição”.
As professoras sacudiram a cabeça, concordando com a fala da Cristina e
apoiaram a realização das atividades propostas. (Diário de Campo, EMEF
Alfa, 01/09/2016).

Essa fala da professora Cristina pareceu bem aceita, pois, cooperação e integração

fazem parte da ordem do discurso sobre atividades a serem desenvolvidas na infância. Em
contrapartida, algumas falas são interditadas, como a proposta de Felipe de inserir lutas na
gincana do dia das crianças. Aliás, as lutas também foram interditadas do boletim trimestral de
suas turmas do I ciclo, conforme relatou a supervisora Ana. Ocorreu que o professor Felipe
colocou objetivos relacionados a lutas no boletim, mas ela tirou as lutas do boletim, no entanto,

a supervisora tirou do boletim a palavra luta antes do boletim ser impresso e entregue às
famílias.
Lutas, no campo de disputas do currículo do I ciclo, é, portanto, um conhecimento
interditado, considerado não adequado para ser trabalhado com as crianças. Aliás, esse
entendimento de não adequação de lutas na infância se materializou nos documentos
curriculares, pois a última versão da BNCC, o conteúdo lutas não aparece para ser trabalhado
nos dois primeiros anos do I ciclo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo, apontamos que no I ciclo das escolas em que realizou-se a
pesquisa, a alfabetização e o letramento são fortemente enfatizados, isso interfere na
legitimidade da EFI. Aulas que auxiliem o processo de alfabetização, como as aulas
psicomotoras, são esperadas para serem trabalhadas no I ciclo. Ainda, atividades cooperativas,
de integração. Tais elementos constituem a educação física no I ciclo das EMEFs Alfa e Beta.
Visto isso, entendemos que a EFI no I ciclo não é produto somente do trabalho da/o
professor/a especializado de EFI, mas também, produzido pelas demandas da alfabetização e
pelos discursos sobre infância que circulam no espaço escolar.

“WHAT BEAUTIFUL, IT IS ALREADY LITERATE”: PHYSICAL
EDUCATION IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to understand Physical Education (PE) in the 1st cycle in two public schools
in Porto Alegre. In order to do that, an ethnographic study was performed in two schools from
the Municipal School System in Porto Alegre. This study was conceived from the perspective
of Cultural Studies, under a post-structuralist approach.
KEYWORDS: Physical Education; School; cultural studies.

“¡TAN HERMOSO, YA ES SÍLÁBICO!”: PROBLEMATIZANDO LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CICLO DE ALFABETIZACIÓN
RESUMEN
Este trabajo analiza la forma en que se ha producido la educación física en los primeros años
de la escuela primaria. Se realizó un estudio etnográfico en dos escuelas municipales de Porto
Alegre, con profesores de educación física y con profesores referencia, profesores de arte,
supervisores.
PALABRAS CLAVES: educación física; escuela; estudios culturales.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Educação física; Pandemia.
Este trabalho é um relato de experiência das atividades desenvolvidas em uma escola
da rede estadual do Rio de Janeiro como parte do Programa Institucional de Iniciação à
Docência (PIBID/UFF) na área de Educação Física. O objetivo deste relato é problematizar as
estratégias desenvolvidas para integração e intervenção junto às turmas por parte dos bolsistas
PIBID e do professor supervisor, de modo a fomentar novas discussões acerca das aulas de
educação física no ensino remoto e de estratégias de iniciação à docência neste contexto.
Partindo da perspectiva apresentada por Soares et al., (1992) denominados “Coletivo de
Autores”, considera-se que o processo de ensino-aprendizagem deve partir de uma análise
diagnóstica que permita compreender de forma crítica a realidade dos estudantes, rompendo
com as ideais irreais que "homogeneízam" e "igualam" todos os estudantes. Partindo desse
1
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princípio, tornou-se necessário pensar nas dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o
processo de ensino por meio remoto e as atividades foram realizadas com três turmas do terceiro
ano do ensino médio, através da plataforma Google Classroom, que foi disponibilizada pela
rede estadual do RJ.
A primeira iniciativa deste coletivo após as atividades diagnósticas, foi de oferecer um
material mais diversificado, por exemplo, textos em formato PDF, formulários online,
apresentações de slides e vídeos, pensando sempre em uma forma do estudante ter acesso sem
consumir muito os seus dados móveis. Em pouco tempo de intervenção online, as principais
dificuldades encontradas foram para manter os alunos focados e participativos e estimular a
reflexão crítica tida como objetivo por este coletivo.
As atividades com vídeos costumam ter um bom retorno, principalmente quando são
vídeos curtos, autorais, com linguagem simples e direta, permitindo um fácil acesso e
reforçando a conexão entre o grupo de professores e os estudantes. Questionários através de
formulários também estimularam a participação, com uma quantidade significativa de
respostas, porém, aparentemente sem muita reflexão e muitas vezes indicando um mero
cumprimento de tarefas por parte dos estudantes. Apresentações de Slides e textos foram os
formatos em que se obteve menos participação, porém os conteúdos produzidos pelos
estudantes mostraram maior compreensão do que foi proposto e respostas com maior reflexão
crítica acerca dos conteúdos.
Deste modo, se podem fazer duas afirmações acerca desta experiência, em primeiro
lugar de que melhor opção tem sido intercalar o formato das atividades, evitando textos e
atividades muito extensas, focando em vídeos autorais e tentando encontrar uma forma dos
slides em textos também terem mais visibilidade. Em segundo lugar de que a mediação
pedagógica do professor se mostrou fundamental, tanto pelo aspecto político pedagógico, ao
buscar dialogar com a realidade dos estudantes e com os materiais disponíveis para propor um
plano de ensino que vá além do material estandardizado disponibilizado pela SEEDUC/RJ,
como no aspecto socioafetivo, pois as atividades autorais produzidas por este coletivo
apresentaram melhores respostas tanto em termos qualitativos como quantitativos.
Por fim, destacamos que este trabalho com o ensino remoto tem contribuído para a
formação contínua dos professores envolvidos e possibilitado avançar em estratégias de ensino
e na produção de materiais didáticos para as aulas de Educação Física. As limitações do trabalho

desenvolvido estão relacionadas, principalmente, a uma cultura escolar da “aprovação”, que
leva a participação apenas para obtenção de notas e o abandono do período letivo por parte dos
estudantes, pois tornou-se notório que, com o passar do tempo, há uma diminuição da
quantidade de alunos participando da entrega de atividades.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ensino remoto; PIBID; trabalho colaborativo
INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus desencadeou um processo de mudanças educacionais.
No Brasil, impõe-se o ensino remoto emergencial, a partir da ideia de que a educação “não pode
parar’’.
Uma vez determinado o retorno das atividades pedagógicas, surge a necessidade de
planejar e conceber um ensino que respeite o contexto social vivido, ao mesmo tempo em que
defende o direito à educação pública de qualidade.
Os professores de Educação Física (EF) da Escola Parque da 308 Sul (EP), de Brasília,
desenvolveram suas atividades pedagógico-administrativas por meio do trabalho colaborativo.
Construiu-se um espaço dialógico, enriquecendo a ação docente. Dessa forma, foi possível
1
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elaborar uma pedagogia democrática, onde a confiança mútua e o acolhimento afetivo serviram
como base estruturante.
O presente pôster visa compreender a dialética existente entre a colaboração e a
pedagogia, por meio de análises realizadas pelo coletivo do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília
(PIBID/FEF-UnB).
METODOLOGIA
O desenvolvimento do trabalho se deu por meio de pesquisa documental e bibliográfica.
Para a elaboração do trabalho, utilizaram-se documentos construídos pelos docentes da EP que
detalham todo o percurso do ensino, vídeos e fotos produzidos pelos discentes, além de outras
fontes secundárias que dialogam com as temáticas educacionais aqui propostas.
DISCUSSÃO
Inicialmente, é fundamental entender que a adoção do ensino remoto emergencial não
foi uma medida democraticamente discutida. Segundo Cerri (2020), realizou-se no Brasil uma
grande propaganda a respeito do caráter “salvador’’ desse novo contexto. A realidade,
entretanto, é que essa forma de ensino não leva em conta condições estruturantes da
plurifacetada sociedade brasileira. O que aconteceu, foi o desenvolvimento de uma educação
descontextualizada, norteada pela produtividade e que sobrecarregou educandos e educadores
(CERRI, 2020 e ALVES, 2020).
É a partir da prática docente consciente e refletida, todavia, que se pode romper com as
barreiras impostas por um estilo de ensino limitante (FREIRE, 2020). Esse é o caso dos
professores de EF da EP, que priorizaram a formação humana e construíram um processo
pedagógico para e com a comunidade escolar. Essa construção não foi espontânea. Só foi
possível desenvolver uma educação humanizadora pois os docentes já tinham princípios bem
consolidados: o trabalho coletivo, o diálogo e a gestão democrática.
Ao longo da avaliação do processo educativo, o que se investigou não foi o desempenho
individual de cada aluno, e sim que tipo de relação foi possível estabelecer entre o professor, o
conteúdo, a família e o mundo. Por meio de formulários virtuais, as crianças, com a participação

dos responsáveis, podiam expor seus questionamentos, suas vontades, seus aprendizados e suas
emoções.
A avaliação do processo de ensino-aprendizagem permite entender qual o objetivo
estabelecido para aquela situação educativa. Nesse caso, a finalidade foi a de assegurar o direito
à educação de qualidade, partindo da realidade concreta dos estudantes. Esse propósito, de
acordo com o Coletivo de Autores (1992), vai além da compreensão técnica de entendimento,
alcança as dimensões das suas significações, implicações e consequências pedagógicas,
políticas e sociais, possibilitando uma leitura crítica do patrimônio da cultura corporal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição do trabalho colaborativo não foi simplesmente metodológica, trata-se de
uma transformação estrutural na forma que se organiza o trabalho pedagógico. O ensino remoto,
conforme afirmam Cerri (2020) e Alves (2020) não contempla toda a complexidade do processo
educativo. Ele serviu, porém, para provar aquilo que autores como Freire (2020) defendem: não
existe educação emancipatória sem a horizontalização das relações pedagógicoadministrativas.
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RESUMO
O trabalho tem por objetivo central identificar e analisar cada plataforma/ferramenta de
ensino-aprendizagem adotada durante a pandemia do covid 19 no ano letivo de 2020 na rede
estadual de educação de minas gerais. Tal análise crítica visa problematizar as experiências
de ensino vividas pelos alunos bolsistas e professores preceptores do programa residência
pedagógica da universidade federal de minas gerais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação 1; Educação Física 2; Ensino Remoto 3; Formação de
professores 4; Residência Pedagógica 5.
INTRODUÇÃO
No final de 2019, em Wuhan/China, foi detectado o Novo Coronavírus, causador da
doença COVID-19. Seu contágio se dá pelo contato entre secreções contaminadas e a saliva,
pelo ar ou superfícies. Com o número de casos e mortes aumentando rapidamente pelo mundo,
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se concretizou uma pandemia mundial e foi decretado no Brasil, no dia 20 de março, o estado
de calamidade pública.
Assim, escolas e universidades de todo o país foram obrigadas a parar o ensino
presencial, já que são locais com alto risco de contaminação e disseminação do vírus. Além
desta medida drástica, algumas cidades decretaram o lockdown, restringindo a circulação de
pessoas e o funcionamento de serviços não essenciais. Mesmo com o isolamento social, houve
um crescimento exponencial do número de contaminados, de internações em hospitais e mortes,
levando o sistema de saúde a situações de colapso.
Com a situação crítica, algumas redes de ensino decidiram não paralisar as atividades
mesmo num contexto de distanciamento físico obrigatório. Isso foi permitido pela LEI Nº
14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, aprovada pelo congresso nacional, que estabeleceu
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.
Em Minas Gerais, a Secretaria de Educação instituiu o Regime Especial de Atividades não
Presenciais - REANP, que passou a vigorar em todas as escolas da rede estadual de educação a
partir de maio/2020.
O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, por meio da Resolução
SEE nº 4310/2020, instituiu o REANP, decretando normas de funcionamento do ensino remoto
emergencial visando a continuidade do ensino e o cumprimento da carga horária mínima
exigida nas escolas do estado.
Para garantir o acesso aos conteúdos pelos estudantes, foram criadas algumas estratégias
de disposição de material didático de forma remota, além de canais de comunicação entre
alunos e professores. Estas estratégias foram materializadas nos Planos de Estudo Tutorado
(PETs), no Se Liga na Educação e no Conexão Escola.
Os PETs são apostilas elaboradas pela SEE/MG contendo orientações de estudo e
atividades a serem realizadas por cada ano escolar, em cada matéria. O Se Liga na Educação é
um programa de TV, transmitido pela Rede Minas das 7:00 às 12:30, podendo os estudantes ter
acesso a aulas gravadas ou ao vivo. O Conexão Escola é um aplicativo digital que possibilita o
acesso aos PETs e ao programa Se Liga na Educação, além de permitir que os professores
entrem em contato com suas turmas pelas salas de bate-papo do aplicativo.

PLANO DE ESTUDO TUTORADO
Os Planos de Estudo Tutorado (PETs) passaram a ser ofertados aos alunos da rede
pública como alternativa para a disponibilização do conteúdo durante o período de suspensão
das atividades presenciais. Em todos os cadernos foram disponibilizadas matérias e atividades
propostas segundo a carga horária prevista em cada componente curricular e seu ano
correspondente, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do
Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG).

Fonte:[educacao.mg.gov.br]

No total, foram desenvolvidos oito PETs: o primeiro de responsabilidade dos
professores de cada escola e os outros sete padronizados pela secretaria de educação. Ao final
do ano letivo, foi desenvolvido o PET Avaliativo, visando abordar os conceitos que foram
desenvolvidos ao longo dos sete volumes anteriores. A partir dele, o professor teve acesso a
quais habilidades o aluno conseguiu adquirir e quais deveriam ser retomadas no ano seguinte.
O PET Avaliativo também foi utilizado na contabilização da carga horária prevista nas matrizes
curriculares.
PROGRAMA SE LIGA NA EDUCAÇÃO
O programa de TV Se Liga na Educação, transmitido na Rede Minas, rede pública de
televisão, de segunda-feira a sexta-feira, aborda assuntos complementares aos Programas de
Ensino Tutorado. Como precisa atingir os três anos do Ensino Médio e o Ensino Fundamental
dentro do turno de aula, cada série possui um horário pré-estabelecido com duração de 20
minutos por dia, sendo que o terceiro ano possui um horário extra (40 minutos no total). A Rede
Minas é transmitida em Belo Horizonte e na Região Metropolitana no canal 9 da TV aberta,

podendo o programa ser exibido para o aluno que porventura tenha perdido as aulas através do
aplicativo Conexão Escola.
As aulas do Se Liga na Educação são divididas em áreas temáticas de acordo com o dia
da semana. A área de Linguagens, a qual engloba a Educação Física, é abordada nas segundasfeiras.

Fonte:[educacao.mg.gov.br]

APLICATIVO DIGITAL - CONEXÃO ESCOLA
O aplicativo Conexão Escola é outra forma de acesso aos PETs e às teleaulas da Rede
Minas de TV. O aplicativo também permite a interação entre alunos e seus professores por meio
de um chat virtual. Desde o dia do lançamento do Conexão Escola, foram realizados mais de
1,55 milhão de downloads do aplicativo, com mais de 800 mil usuários ativos. Porém, segundo
dados da SEE-MG, existiam, em 2020, aproximadamente 3 milhões de alunos matriculados na
rede pública de ensino. Isso significa que a quantidade de downloads do aplicativo chega a
atender somente 50% do público alvo.

Fonte:[metropolionline.com.br]

ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS COM O REANP
Ao iniciar nossas atividades no Programa Residência Pedagógica (RP), o ano letivo de
2020 estava quase no final e, sendo remoto, fomos impossibilitados de ter contato com qualquer
outro sujeito da escola além do professor preceptor, que nos apresentou as ferramentas
desenvolvidas pelo governo do estado descritas anteriormente. A partir disso, percebemos
algumas questões no REANP que podem limitar o processo de ensino-aprendizagem,
especialmente da Educação Física.
É importante dizer sobre a especificidade de nosso componente curricular: enquanto a
maioria esmagadora das disciplinas escolares constituem o chamado saber-objeto, a Educação
Física constitui outro tipo de saber, que é “um saber que se inscreve em um lugar de apropriação
do mundo, de um conjunto de significações passadas, o corpo, e é denominado saber de
domínio” (SANTOS et.al., 2015). Ou seja, a sua aprendizagem perpassa por uma apropriação
dos saberes pelo corpo, impossibilitada de ser feita nos moldes do REANP.
O PET Avaliativo, por sua vez, não segue os pré-requisitos para cumprir a função de
avaliar os estudantes. Luckesi (2000) coloca que “o ato de avaliar implica dois processos
articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir”, sendo que diagnosticar a partir da entrega
dos PETs é praticamente impossível. O PET não conhece a realidade dos alunos, então podese dizer que ele nunca os diagnosticou, apenas os qualificou. Além disso, o PET avalia os
estudantes sem a pretensão de tomar alguma decisão a respeito do processo de ensinoaprendizagem de cada um. Nesse sentido, também fomos desafiados a elaborar uma avaliação
diagnóstica que de fato nos auxilie no ano letivo seguinte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conjuntura nacional impôs sobre os profissionais da educação e estudantes muitos
desafios. A proposta de ensino remoto foi uma estratégia adotada por gestores da educação
básica e superior, tendo suas especificidades de acordo com a localidade ou instituição de
ensino. No caso da rede pública de Minas Gerais, a implementação do REANP, apesar de ser
apenas dois meses após o decreto de calamidade pública, teve problemas desde o princípio, em
todas as plataformas.
A disciplina Educação Física foi uma das mais afetadas pelo REANP, sendo um
componente que exige uma supervisão e acompanhamento constante e presencial dos alunos.

Por isso, tivemos que pensar em estratégias de ensino à distância para um componente
curricular alicerçado no saber de domínio, no aprendizado a partir da experiência corporal.
Outra tarefa importante foi organizar unidades didáticas de ensino. O material fornecido
pelo governo, além de ser igual para os três anos do ensino médio, não possui uma sequência
lógica entre os conteúdos abordados em cada volume dos PETs. Por isso, fizemos o exercício
de pensar unidades didáticas relativas aos eixos temáticos da Educação Física Escolar.
Viver a pandemia é um desafio que, durante a Residência Pedagógica, nos exige
criatividade para encontrar possibilidades dentro das restrições do ensino remoto. A Educação
Física, em especial, é um componente curricular muito afetado pelo distanciamento social,
apesar dos esforços dos professores da escola. As plataformas viabilizadas pelo REANP vieram
com o objetivo de melhorar o acesso dos alunos e garantir o aprendizado, porém percebe-se
que ainda são muito falhas e insuficientes.
O ano letivo de 2021 já iniciou e o REANP sofreu algumas alterações: agora parte dos
PETs serão elaborados pelos próprios professores, por exemplo. Também foram feitas algumas
adaptações nas plataformas de diálogo entre professores e estudantes. São mudanças
significativas que, ao final do ano letivo corrente, merecem ser avaliadas também. Por ora,
permanecemos cumprindo o isolamento social, mas mantendo nossos encontros virtuais,
diálogos e reflexões, fundamentais em nossa formação docente.

SPECIAL NON-PRESENTIAL ACTIVITIES REGIME (REAMP) - AN
OVERVIEW OF SCHOLARSHIP STUDENTS FROM THE
‘RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA’ PROGRAM AT FEDERAL
UNIVERSITY OF MINAS GERAIS (UFMG)
ABSTRACT
This work has the purpose to identify and analyze each teaching-learning platform/tool used
during the COVID-19 pandemic during the 2020 year in the public educacion of the State
Network of Minas Gerais. From that, make a brief critical analysis on each and how this
experience is being for students, teachers and also us, the residents of the Federal University
of Minas Gerais internship program called Residência Pedagógica (Pedagogical Residency).
KEYWORDS: Education 1; Physical Education 2; Remote Teaching 3; Teacher Qualification
4; Residência Pedagógica 5.
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BECADOS DEL PROGRAMA ‘RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA’ DE LA
UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
RESUMEN
El objetivo del trabajo es identificar y analizar cada plataforma/ herramienta de enseñanzaaprendizaje utilizada durante la pandemia de COVID-19 del año 2020 de la educación pública
en la red estatal de Minas Gerais. A partir de eso, hacer un breve análisis crítico de cada uno
y como es esta experiencia para estudiantes, profesores y también para los residentes del
programa de pasantías de la Universidad Federal de Minas Gerais llamado Residência
Pedagógica (Residencia Pedagógica).
PALABRAS CLAVES: Educación 1; Educación Física 2; Enseñanza Remota 3; Formación de
Profesores 4; Residência Pedagógica 5.
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RESUMO
A educação integral é lançada, no século XX, como ferramenta capaz de desenvolver
competências para transformação da realidade. Atrelado a isso está a literatura científica
esportiva que valida o esporte como metalinguagem para a formação em valores. Todavia,
são escassos os estudos dedicados a metodologias de ensino, sendo necessária uma
investigação na perspectiva de quem pratica. Concluímos que investigar essa relação poderá
trazer elementos para a compreensão do campo da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; esporte; educação integral.
INTRODUÇÃO
É possível identificar um conjunto de forças políticas e jurídicas no âmbito do Estado
na promoção da educação integral, desde o final do século XX, baseado na crença de uma
ferramenta educacional de qualidade que tem por objetivo permitir aos estudantes a
compreensão das causas das injustiças e das discriminações sociais, capaz de promover
competências para transformação da realidade (MOLL, 2011).
No âmbito das políticas públicas federais, o governo estabelece políticas de apoio e
incentivo à ampliação gradativa da jornada escolar por meio do Programa Mais Educação e
do Programa Segundo Tempo, o que desta forma, nos leva a observar uma tentativa de
aproximação entre as políticas de promoção da prática esportiva e de educação integral em
nosso país.

1

O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo).
.

O currículo proposto em todo país assume uma variabilidade de conteúdos com
destaques para as atividades diversificadas, o que confere à Educação Física papel de
proeminência. Este discurso formativo tem validade empírica à proposição do esporte como
metalinguagem axiológica para a formação em valores (DaCOSTA, 2009).
Este cenário dá margem a preocupações a metodologias de ensino em valores por
meio dos esportes e aos seus efeitos educacionais. No âmbito da educação física e dos
esportes, a maioria dos estudos se aproxima do campo da psicometria buscando identificar o
grau de adesão de diferentes grupos e sujeitos aos valores do esporte ou a comportamentos
desviantes na prática esportiva2. Por outro lado, são escassos os estudos dedicados a analisar
metodologias de ensino em valores por meio do esporte. Uma das propostas mais
desenvolvidas é a chamada ‘educação olímpica’ onde o campo possui avanços
epistemológicos e metodológicos para um ensino em valores, a partir de experiências
consolidadas, como os estudos de Naul (2008) e Binder (2012), que coadunam com uma
concepção de educação integral para a vida.
Para Stegeman e Janssens (2004), o esporte pode ser um veículo valioso para o ensino
em valores para a vida já que está vinculado a estrutura social e à ideología cultural da
sociedade, o que acaba por reproduzir as estruturas e relações sociais, e consequentemente,
uma subjetividade de sentidos.
Apesar dos estudos mencionados, são necessários novos estudos que investiguem as
relações entre a educação integral, a educação olímpica e o desenvolvimento de habilidades
para a vida.
Considerando o entrelaçamento do discurso axiológico de uma formação plena no
âmbito da educação integral, em tempo integral, e da Educação Física por meio do esporte,
podemos desenvolver a seguinte questão: Quais os limites e possibilidades de efetivação do
discurso axiológico por meio do esporte nas aulas de Educação Física das escolas de
Educação Integral em tempo integral na perspectiva dos alunos?
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PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
A construção de projetos em educação cidadã e em valores requer uma combinação de
fatores em prol de uma educação integral, holística e integradora, no âmbito administrativo,
pedagógico e financeiro.
Em um ensino integral a formação do discente ganha horizonte por meio de uma visão
holística. O desenvolvimento humano é visto por meio da valorização das “potencialidades de
cada indivíduo para que possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades,
conectando as diversas dimensões do sujeito” (GUARÁ, 2003, p. 16). Isto significa, em um
certo sentido, um retorno ao ideal da Paideia grega: a formação humana intelectual, moral e
física, condicionada pela busca da excelência pessoal.
No contexto dessa ‘nova paideia’, a Educação Física toma amplitude por possibilitar a
oferta de conteúdos que se distanciam dos saberes tradicionalmente promovidos pelas
disciplinas científicas tradicionais, e encara-os como fenômenos culturais. Porém, a Educação
Física escolar, muitas das vezes, faz o uso do status de disciplina que se destaca no ensino em
valores como parte de um ‘pacote’ de justificativas curriculares (CARR, 2002), lastreado na
crença socialmente compartilhada de valores intrínsecos do esporte que podem ser ensinados
naturalmente pela prática esportiva. Em um estudo sobre o ensino em valores por meio do
esporte, Knijnik e Tavares (2012) indicam que as práticas pedagógicas de educação em
valores se definem de duas características complementares: a incidental e a exortativa. A
característica incidental se define pela ausência de situações pedagógicas previamente
planejadas para o ensino em valores (conteúdo atitudinal). O modo exortativo está
relacionado ao ensino de condutas favoráveis para a boa convivência por meio do discurso.
Como vimos até aqui, o ensino em valores é uma dimensão importante e definidora da
educação integral. Nessa proposta, a educação física assume um papel potencialmente
importante em função de sua condição de tematizar os conteúdos atitudinais orientados para o
mundo da vida por meio do esporte. Tal fato pode estar relacionado ao passado, pois estudos
sobre a história do esporte moderno têm demonstrado como seu desenvolvimento foi longo e
complexo
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, conferindo um caráter ambíguo nas lutas pela determinação de suas

intencionalidades e valores. Neste contexto, uma das primeiras elaborações do conjunto de
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valores definidos para o esporte é originário do pensamento do fundador do Movimento
Olímpico, Pierre de Coubertin. Segundo Rubio, (2007, p. 8) o Barão “acreditava que o esporte
era uma importante forma de educação para a juventude e sua preocupação era valorizar a
competição leal e sadia, a saúde e a atividade física”.
Esse esforço de Coubertin estava lastreado em sua compreensão, frequentemente
esquecida, de que as práticas atléticas não eram naturalmente educativas, mas
axiologicamente ambíguas. Assim, “sua ação será benéfica ou prejudicial segundo o que se
saiba tirar dele e a direção na qual se o estimule” (COUBERTIN, 2015, p. 654).
Tais conclusões abrem campo para pensarmos sobre as metodologias de ensino em
valores. Sanmartín (1995) propõe possibilidades de ensino em valores, por meio do esporte,
de caráter organizacional e estrutural, através de um modelo que siga as seguintes etapas: (1)
Análise e diagnóstico do problema em que se pretende intervir; (2) Planificação e
desenvolvimento do programa de intervenção; (3) Intervenção; e (4) Avaliação da
intervenção. De forma metodológica, no campo educacional, o autor apresenta três métodos
em ensino em valores: a clarificação de valores; a inculcação de valores e o raciocínio moral;
e o desenvolvimento do conhecimento moral.
No âmbito da Educação Olímpica, percebe-se um avanço nas propostas de
sistematizações de abordagens pedagógicas que possuem como intuito orientar a efetivação
prática do ensino em valores por meio do esporte. Para isto, nos pautaremos nos estudos de
Naul (2008) e Binder (2012).
Tomando por base as iniciativas de educação olímpica, Roland Naul (2008) faz um
delineamento de quatro abordagens didáticas que permeiam a prática pedagógica de uma
educação olímpica: a abordagem orientada ao conhecimento, a abordagem orientada à
experiência, a abordagem orientada ao esforço e a abordagem orientada ao mundo da vida.
A abordagem orientada ao conhecimento é o método pedagógico que se caracteriza
pelo conhecimento cultural dos Jogos Olímpicos. A abordagem orientada à experiência visa
proporcionar experiências que remetam à competição olímpica por meio de jogos e
competições escolares. A abordagem orientada ao esforço tem como base as proposições do
pedagogo alemão Rolf Geβmann e apresenta o conceito pedagógico que orienta o processo de
aprendizagem por meio da competição esportiva. A quarta e última abordagem apresenta-se
como abordagem orientada para o mundo da vida aborda as situações vivenciadas na prática

esportiva e as transporta para situações ocorridas no cotidiano (Naul, 2008). Esta última, vai
ao encontro dos ideais propostos também por Deanna Binder (2012).
Holt (2008) e Ruíz (2014) apresentam o conceito de ‘habilidades para vida’ que sob
perspectivas diferentes, possuem pontos em comum. Para Holt (2008), as habilidades para a
vida podem ser adquiridas através da participação em esportes desde que assuma uma
perspectiva intencional conectadas as habilidades para a vida por meio de demonstração,
modelagem e prática. As Habilidades para la vida, por sua vez, objetivam uma educação para
a cidadania, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, a formação da ética e educação
sexual. Porém, como alerta Bailey (2005), é importante reconhecer que as atividades
esportivas não são um produto ou experiência homogênea e padronizada, ou seja, estarão
sujeitas a grandes variações, assim como os efeitos.
Para Carr (2002), o sentido atribuído às práticas esportivas passa por um problema de
ambiguidade moral. Para entender a complexidade e a dinâmica dos processos de
aprendizagem, é importante não apenas examinar uma variedade de diferentes formas de
socialização e ressocialização no e pelo esporte, mas também abordar esses processos de
aprendizagem da perspectiva dos indivíduos que estão realmente participando.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura sugere que as atividades esportivas possuem potencial de contribuir no
processo de pertencimento de um grupo, reunindo indivíduo em busca de um mesmo ideal.
Por isso, se faz importante entender esse processo a partir da perspectiva de desenho
fenomenológico de Sampieri, Collado e Lucio (2014), com o intuito de compreender o que as
atividades de educação integral voltadas para educação em valores para o mundo da vida
significam para os alunos.
Investigar a percepção axiológica que está atrelada as aulas de Educação Física
escolar, nas escolas em tempo integral, poderá trazer elementos para a compreensão do campo
da Educação Física, com os desafios e perspectivas para uma formação significativa para os
estudantes.

RELATIONSHIPS BETWEEN INTEGRAL EDUCATION, EDUCATION
IN VALUES AND OLYMPIC EDUCATION
ABSTRACT
Integral education was launched in the 20th century as a tool capable of developing
competences to transform reality. Linked to this is the scientific sports literature that
validates sport as a metalanguage for the formation of values. However, there are few studies
dedicated to teaching methodologies, requiring an investigation from the perspective of those
who practice. We conclude that investigating this relationship can bring elements to the
understanding of the field of Physical Education.
KEYWORDS: physical education; sport; integral education.

RELACIONES ENTRE EDUCACIÓN INTEGRAL, EDUCACIÓN EN
VALORES Y EDUCACIÓN OLÍMPICA
RESUMEN
La educación integral se lanzó en el siglo XX como una herramienta capaz de desarrollar
habilidades para transformar la realidad. Vinculada a esto está la literatura científica
deportiva que valida el deporte como metalenguaje para la formación de valores. Sin
embargo, existen pocos estudios dedicados a las metodologías de enseñanza, que requieren
una investigación desde la perspectiva de quienes la practican. Concluimos que investigar
esta relación puede aportar elementos para la comprensión del campo de la Educación
Física.
PALABRAS CLAVE: educación física; deporte; educación integral.
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RESUMO
Objetivamos nesse trabalho dialogar sobre possibilidades pedagógicas na Educação Física
escolar com os saberes dos corpos em movimento das comunidades de remanescentes
quilombolas. Para tanto, realizamos um estudo etnográfico nas comunidades do Pêga e
Arrojado/Engenho Novo na cidade de Portalegre-RN para posteriormente dialogarmos com
a Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; escola; quilombo.
INTRODUÇÃO
A Educação Física, assim como a Educação e a sociedade de uma forma geral, tem
trajetórias de atuação que colonizam os saberes e fazeres dos sujeitos e das suas relações. Este
fato se deve as configurações históricas de formação nacional, em que as estratégias de
dominação e exploração dos europeus, menosprezaram e excluíram forçadamente as
contribuições em alguns espaços dos grupos indígenas, africanos e afro-brasileiros.
Embora os saberes dos grupos minoritários tenham sido historicamente negados, esses
não ficaram de fora da constituição nacional, e ao contrário se afirmaram e se afirmam
cotidianamente a partir de resistências individuais e coletivas. As contribuições dos saberes e
fazeres indígenas e afro-brasileiros são constituintes das identidades nacionais.
Na realidade escolar, esse cenário se reflete a partir da exclusão dos conhecimentos
indígenas e afro-brasileiros das ações pedagógicas docentes. Os referenciais presentes na
escola, predominantemente brancos, baseiam-se em padronizações dos corpos e das suas
práticas, excluindo a diversidade de outras possibilidades de existência.
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A Educação Física tem também na sua trajetória o predomínio de padronizações e
exclusões. Os saberes e práticas não reconhecem a diversidade de sujeitos e as inúmeras
possibilidades dos corpos em movimento presente no universo social e cultural nacional.
Predomina, mesmo com inúmeras mudanças, o ensino técnico do movimento em práticas
esportivas. Assim, surge a necessidade de que novas mudanças sejam efetivadas afim de
atender a uma diversidade de saberes e práticas até então não contemplados, como os saberes
dos corpos negros.
Os saberes dos corpos negros africanos e afro-brasileiros se manifestam na realidade
brasileira de diferentes formas e em diferentes lugares. As comunidades de remanescentes
quilombolas são algumas dessas possibilidades, e dessa forma, os modos como os corpos se
expressam em movimento nessas realidades devem ser valorizados e possibilitados como
saberes para a Educação Física na realidade escolar em diálogo com a Lei 10.639/03.
Diante dessas afirmativas, apresentamos como objetivo nesse trabalho dialogar sobre
possibilidades pedagógicas na Educação Física escolar com os saberes dos corpos em
movimento das comunidades de remanescentes quilombolas.
Esse trabalho é um recorte de reflexões maiores do doutoramento em Educação na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Metodologicamente o mesmo se
organiza a partir de um estudo etnográfico (GEERTZ, 2008; SILVA, 2015; STRATHERN,
2017). Como campo de pesquisa tivemos as comunidades de remanescentes quilombolas do
Pêga e Arrojado/Engenho Novo na cidade de Portalegre-RN. A pesquisa foi desenvolvida
entre abril de 2019 e março de 2020.
QUILOMBOS E OS CORPOS EM MOVIMENTO
A cidade de Portalegre está situada na região do alto oeste do Rio Grande do Norte, à
uma média de 400 km da capital Natal. Ela fica localizada em uma serra com média de 700
metros de altura. Sua população é composta por aproximadamente 8 mil habitantes, sendo
grande parte desses habitando a zona rural. Da sua formação histórica destacam-se as
contribuições indígenas e africanas, bem como, o processo de colonização europeu.
Hoje a cidade tem em sua composição quatro comunidades quilombolas certificadas
pela Fundação Palmares (Lajes, Sobrado, Pêga e Arrojado/Engenho Novo), no entanto, em
nossa pesquisa participaram duas: Pêga e Arrojado/Engenho Novo.

As comunidades quilombolas estão situadas na zona rural do munícipio a uma
distância média do centro da cidade de 6 km (Pêga) e 9 km (Arrojado/Engenho Novo). O
cotidiano das mesmas é marcado fortemente pelo trabalho na agricultura de subsistência nas
plantações e colheitas de: milho, feijão, fava, mandioca, caju, fava, melancia, batata doce,
hortaliças, jerimum, entre outras. Além disso, são presentes as criações de galinhas e
pequenos rebanhos de caprinos, bovinos e suínos.
Por serem uma grande família constituídas pelos sobrenomes Bessa, Ricarte, Delmiro,
Bevenuto, Silva e Calixto, a organização entre as residências acontece com grande
proximidade. Os pais doam parte das suas terras aos filhos para construírem suas casas e
assim vão se formando os aglomerados familiares dentro das mesmas. Essa configuração,
permite uma maior aproximação e relações constantes e intensas entre seus moradores.
Das características que se destacam nas comunidades estão certamente a vinculação
com a terra e o espaço em que habitam, o trabalho com a agricultura de subsistência, a criação
de pequenos rebanhos, o pertencimento familiar, a fé e a devoção religiosa a santos católicos,
o cuidado coletivo, a oralidade, as relações com a natureza, entre outros.
Das possibilidades do corpo em movimento estes vivenciam diferentes manifestações.
Os corpos exploram principalmente os espaços da natureza. Sobem em árvores como
cajueiros, mangueiras, goiabeiras, cajaraneiras e outras para coletar frutos. Sobem ainda para
desafios de travessia, saltos, brincar de pega pega. Junto as arvores estes ainda colocam seus
balanços confeccionados com cordas e pedaços de madeira. Debaixo das mesmas exploram a
sombra para brincar com carrinhos, bila (bola de gude), pedras, galhos, piões, bolas, bonecas,
etc.
Outra possibilidade do corpo em movimento na relação com a natureza é explorada
nos banhos de açude com nados, brincadeiras e desafios. Nos açudes estes também realizam
pescarias com anzóis, garrafas pets com farinha e tarrafas. No período chuvoso com as águas
nos riachos exploram também os poços e as cachoeiras. Para isso realizam trilhas em grupos
por entre os montes e vales formados na comunidade para chegar até os locais de visitação e
interação.
Utilizando baladeiras esses saem à caça de pássaros e derrubada de frutas, estes
também realizam com elas desafios de tiro ao alvo. Os sujeitos quilombolas constroem carros
de latas, carros de madeira, gaiolas para captura e criação de pássaros, roladeiras com latas e

garrafas de plásticos, entre outras. São possíveis ainda as práticas com bola nos campos das
comunidades, bem como na quadra do sítio Pêga.
Os moradores interagem ainda com os animais nos passeios a cavalo, nas andanças
com os cachorros, nas vaquejadas. As crianças simulam também a relação com os cavalos a
partir da utilização de varas, que as colocam entre as pernas e saem correndo por entre os
espaços de suas casas e da comunidade.
No universo da dança exploram a possibilidade dos forrós nas festas nas casas dos
moradores, nos bares ou outros espaços de festas. A dança também é explorada a partir das
festividades dedicadas a São Gonçalo, santo protetor e de devoção nas comunidades. A dança
de São Gonçalo é uma das marcas identitárias mais conhecidas desses espaços. Outra
possibilidade de exploração das danças se faz nas festividades juninas, especialmente pela
participação em quadrilhas.
No universo das lutas a capoeira se sobressai a partir de sua prática pelos moradores,
no entanto, como não tem mestres residindo nas comunidades, a organização da prática fica
na dependência de que mestres de fora possam vir realizá-las. Os saltos mortais são outras
possibilidades exploradas, especialmente pelos meninos.
Assim, citados algumas possibilidades de exploração do corpo em movimento, fica a
compreensão de um rico acervo de saberes e fazeres. Os mesmos reproduzem, inventam e
reinventam possibilidades para o corpo em movimento no contexto em que habitam.
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Nas ações pedagógicas da Educação Física escolar, os conceitos de corpo, cultura e
movimento são essenciais. A depender da forma como são compreendidos, interferem nas
ações e intenções do processo pedagógico.
O corpo humano é por nós compreendido como o sujeito em sua integralidade na
experiência de vida no mundo. Constituído pelos aspectos biológicos, culturais, sociais,
históricos, emocionais e outros. O corpo apresenta capacidade de expressão a partir do
movimento. Ele também é repleto das memórias e experiências da vida, é inacabado, temporal
e de relações. Além disso, deve ser perscpectivado enquanto ser consciente do mundo, de si e
dos outros (FREIRE, 1967, 1981, 1983, 1992).

Sobre o entendimento de cultura, esta pode ser compreendida como um conjunto de
símbolos e significados transmitidos históricamente que orientam a produção e transmissão de
conhecimentos dentro de um coletivo. A cultura e os sujeitos são interdependentes, e os
elementos culturais são ingredientes dos saberes e fazeres manifestados por eles. Assim, a
cultura identifica e demarca possibilidades de existência em determinadas realidades, porém
com possibilidades de alterações, manutenções e substituições (GEERTZ, 1980, 2008).
Em relação ao movimento, compreendemos que esse é a manifestação da existência
dos sujeitos. Enquanto possibilidade comunitativa, o movimento expressa a intencionalidade
dos corpos que se movimentam. Assim, o movimento é vinculo cultural e social dos sujeitos
com os outros corpos e com o mundo em que habitam. Mover-se é dialogar com o mundo
(KUNZ, 2004, 2012).
Articulando as compreensões de corpo, cultura e movimento, ajudamos a construir os
direcionamentos possíveis para a Educação Física escolar. Dentre as inúmeras possibilidades,
os saberes dos corpos negros/quilombolas devem ser possibilitados para construção de
aprendizagens. Ao fazermos isso dialogaremos com Lei 10.639/03 que estabelece a
obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, bem como
construiremos uma realidade escolar diversa, inclusiva e democrática.
Na utilização utilização dos saberes quilombolas orientados pela realidade participante
da pesquisa, devemos nós, enquanto professores de Educação Física, criar oportunidades em
que os vínculos com a terra em que habitam sejam explorados. Com esses saberes, devemos
também cultivar olhares para o coletivo, a oralidade, o exemplo, a visão de interdependencia e
o cuidado mútuo entre os sujeitos.
Dos saberes quilombolas devemos explorar a relação dos corpos com a natureza, seja
em: trilhas, na relação com as árvores, com a água, com o ar, com os animais, entre outras. É
preciso que os brinquedos e brincadeiras experienciados nas comunidade se façam também
presentes nas escolas. Que a dança de São Gonçalo, os forrós, as quadrilhas, a capoeira, os
saltos, entre outras manifestações do corpo em movimento se façam presentes na Educação
Física escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação em debate surge como possibilidade e não receita, que deve ser organizada
e reorganizada na experiência viva do fazer pedagógico. Além disso, é preciso atentar-se para

o fato de que existe uma infinidade de configurações quilombolas e, do mesmo modo, uma
infinidade de possibilidades de manifestação do corpo em movimento.
Portanto, independente das configurações quilombolas, nosso objetivo maior é que
possamos enquanto professores(as) ler a realidade em que a escola onde atuamos está inserida
e, consequentemente, ler a realidade dos(as) alunos(as) atendidos(as), para estabelecer
diálogos efetivos entre a escola e a comunidade. Assim, não objetivamos apenas chegar ao
final, mas construir uma infinidade de caminhos possíveis.

QUILOMBOLA KNOWLEDGE AND SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to dialogue about pedagogical possibilities in Physical Education at
school with the knowledge of bodies in motion in the communities of quilombola remnants.
Therefore, we carried out an ethnographic study in the communities of Pêga and
Arrojado/Engenho Novo in the city of Portalegre-RN, in order to later dialogue with Physical
Education at school.
KEYWORDS: Physical Education; school; quilombo.

CONOCIMIENTOS QUILOMBOLAS EM LA EDUCCIÓN FÍSICA
ESCOLAR
RESUMEN
El objetivo de este estudio es hacer un dialogo sobre las posibilidades pedagógicas en la
Educación Física Escolar con los conocimientos de los cuerpos en movimientos de las
comunidades de remanentes quilombolas. Por ende realizamos una investigación etnográfica
en las comunidades de Pêga y Arrojado/Engenho Novo en la ciudad de Portalegre – RN. De
pronto dialogamos con la Educación Física Escolar.
PALABRAS – CLAVES: Educación Física; escuela; quilombo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: samba; currículo cultural ; pibid.

INTRODUÇÃO
O relato de experiência em questão, advindo do PIBID (Projeto Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência), e pautado na didática e metodologia do Currículo Cultural (CC) de
Educação Física (EF) (NEIRA; NUNES, 2009), apresenta o trabalho desenvolvido acerca da
temática do samba com alunos do 4° ano do fundamental I, durante o período de pandemia,
por meio de atividades remotas. Objetivou articular os conhecimentos dos alunos a respeito
do samba aos apresentados pela EF, a fim de promover uma leitura crítica acerca dessa
temática.
Para tanto, fomentou ações para o reconhecimento do samba como manifestação
imaterial da cultura brasileira, permitindo experimentações corporais por meio da dança,
canto e batuques, além da compreensão de seus diferentes tipos, como o partido alto e pagode
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e outros aspectos. Ao ampliar, aprofundar e ressignificar os saberes relacionados à cultura
geral e corporal, os estudantes puderam compreender a construção de si mesmo e de sua
cultura. (NUNES, 2018)
CAMINHOS TRAÇADOS
As aulas remotas ocorreram pelo Google Meet, uma vez por semana, com 30min de
duração, nas quais os alunos desenvolveram atividades síncronas com a docente, e outras, de
maneira assíncrona via Google Classroom. As condições de acesso dos alunos foram
limitadas, ora pela falta de equipamentos, ora pelo acesso limitado à internet. Ademais, as
condições médico-sanitárias atuais permitiram a atuação do PIBID somente à distância.
As aulas tiveram como primeiro passo o mapeamento dos saberes dos alunos e de suas
vivências a respeito do samba, uma vez que tal prática estava presente no dia a dia das
pessoas que moravam no entorno da escola, influenciado pela forte presença de uma escola de
samba local. Logo, a partir da cultura corporal presente na área e através de diversas leituras
feitas pelos discentes do material disposto, optou-se pelo trabalho junto ao samba, que
compôs o tema trabalhado pela escola: “Cultura, Identidade e Lugar''.
Notou-se que os alunos manifestaram interesse principalmente em sambar, aprender a
tocar pandeiro, surdo, agogô, ganzá e cavaquinho, bem como entrevistar os principais
sambistas da região.
As atividades envolveram a criação de instrumentos caseiros do samba, utilizando-se
de utensílios domésticos, como a caixa de fósforo para representar o ganzá e o batuque na
panela e baldes com as colheres, representando o tamborim e o surdo. Suas criações
permitiram a prática do samba (expressados pelo batuque e pela dança), levando os
ensinamentos da aula e o despertar da curiosidade para o dia a dia dos alunos.
Ademais, apresentou-se aos alunos personalidades e músicas renomadas do samba e
pagode no Brasil, como Nelson Sargento com “Agoniza mas não morre” e “Jéssica” de Biro
do Cavaco, por meio dessas indagou-se a questão sobre quais as diferenças entre esses estilos
musicais. Por meio da exibição de vídeos com as diferenciações de ritmo, canto e toque,
promoveu-se um aprofundamento nas condições de existência do samba, estimulando,
também, a produção das expressões corporais.

As aulas proporcionaram aos alunos uma imersão no samba, de modo que conheceram
instrumentos, sambistas, sua história, prática (dança e batuque) e algumas variações do
gênero, além de colaborarem para a percepção do samba como manifestação imaterial cultural
brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência com alguns encaminhamentos didático-metodológico do CC permitiu
aos docentes e bolsistas compreenderem quais eram as vivências e impressões discentes sobre
o samba. Nesse contexto, viabilizou-se a construção das aulas de modo a associar os
conhecimentos dos alunos com os apresentados pela EF, proporcionando a vivência dos
bolsistas do PIBID sobre como elaborar um plano de aulas no qual o objeto de estudo é
escolhido a partir de elementos da cultura local e dos saberes dos alunos.
Apesar das dificuldades do ensino a distância impostas pela pandemia da Covid-19,
foi possível observar que a partir das atividades de construção de instrumentos e apresentação
de personalidades e músicas do samba, os alunos adentraram essa cultura, conhecendo um
pouco mais da sua história e os aproximando da cultura corporal da região e dos significados
que a cultura do samba produz.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Educação Física; Currículo.
INTRODUÇÃO
A incorporação dos temas relacionados à saúde humana no ambiente escolar brasileiro
ocorre desde os primeiros anos de escolarização, presente em diversos espaços, atingindo
inúmeros indivíduos, proporcionando mudanças de comportamentos e hábitos (MONTEIRO;
BIZZO, 2015). Entretanto, a abordagem da saúde na Educação Física (EF) ainda é vista como
um desafio a ser enfrentado de forma teórico-prática (DIAS et al., 2014).
A partir dessa problemática, o presente estudo teve como objetivo analisar a
abordagem da saúde no contexto da EF do Referencial Curricular Municipal para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (RCMAIEF) da cidade de Salvador/BA.
METODOLOGIA
Este estudo foi caracterizado como uma pesquisa documental, com uma abordagem
exploratória, descritiva e natureza qualitativa.
O documento que compõe o corpus dessa análise é o RCMAIEF divulgado em 2018
pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador/BA. Para análise do documento, foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo em suas três fases: pré-análise; exploração do
material; tratamento de resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009).
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Foi realizada uma análise temática a partir da busca pela unidade de registro “saúde”,
de modo a encontrar no decorrer do texto sua forma explícita e/ou itens de significação, de
modo a permitir as devidas interpretações.
RESULTADOS
A saúde é abordada na EF do RCMAIEF de forma implícita, como um tema inerente a
todas as práticas e abrange três diferentes perspectivas: autocuidado; aptidão física e saúde;
saúde coletiva.
A perspectiva do autocuidado é apresentada nos marcos da concepção do componente
curricular a partir de uma ótica de superação. Todavia, ao que parece, essa superação ainda
não se deu por completo. Apesar do enfoque sociocultural dado em seus princípios
educacionais, o RCMAIEF ainda enfatiza hábitos, comportamentos individuais e estilos de
vida para garantia e manutenção da saúde.
No RCMAIEF, constata-se a relação de aptidão física e saúde já entre os marcos de
concepção da EF. Nesse aspecto, a aptidão física está associada à organização de atividades
de eixos fundamentais da EF, como os esportes e as ginásticas.
A perspectiva da saúde coletiva se apresenta através do combate a processos
discriminatórios, reconhecendo diferenças de gênero, etnia, religião, classe social, aparência e
desempenho corporal, baseado em princípios de justiça e solidariedade (SALVADOR, 2018).
Outra forma de apresentação dessa perspectiva se dá sob a ótica da violência, sugerindo que
suas atividades prezem pela manutenção da integridade física, tanto pessoal quanto do outro e
de todo o grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da abordagem da saúde no contexto da EF do RCMAIEF evidencia que o
documento não superou o caráter eminentemente biológico atribuído historicamente a essa
temática. Entretanto, o RCMAIEF desenvolve uma perspectiva de saúde coletiva e busca
superar problemáticas sociais complexas como a violência e discriminação, com vistas a uma
formação inclusiva, que valoriza a diversidade, a criança e seus contextos.
Cabe considerar a necessidade de formação continuada para os professores, dado o
desafio da abordagem da saúde na EF escolar. Uma formação, focada na proposta do
RCMAIEF, que problematize as diferentes perspectivas da saúde no contexto escolar.
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RESUMO
O texto relata as experiências das aulas remotas de Educação Física em duas escolas da rede
estadual de ensino de Mato Grosso/MT no ano de 2020. As aulas virtuais foram sobre
autocuidado e saúde mental por meio de diálogos com estagiárias de psicologia e uma
psicóloga. Além disso, foi feito um questionário com os estudantes. Notou-se um interesse pelas
aulas que se desvelaram propositivos nos enfrentamentos provocados pelo isolamento social e
o ensino remoto. Espera-se que este relato possa reverberar reflexões para outros cenários e
proposituras na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Aula remota; Saúde mental.

INTRODUÇÃO
Este texto dedica-se em descrever as experiências das aulas remotas de Educação Física
na rede estadual de ensino de Mato Grosso/MT correspondentes ao projeto de “saúde mental
em tempos de pandemia”. As ações foram desenvolvidas em duas escolas de Mato Grosso,
localizadas em Campo Verde e na capital Cuiabá. As professoras em parceria colaborativa
viram a necessidade de falar sobre saúde mental em tempos de isolamento social, visto que, a
pandemia da COVID19 modificou a vida de diversas pessoas no Brasil e no mundo, provocando
insegurança, tensão e ansiedade em muitos que estão passando por este momento histórico.
A situação provocada pela proliferação do Coronavírus alterou nossas relações sociais,
no trabalho, e, não obstante, no contexto escolar. Diante disso, enquanto professoras, vimos a
necessidade de a educação física como componente curricular refletir e discutir sobre esse
período excepcional e complexo da saúde mundial, buscando evidenciar a importância do
cuidado da saúde mental e autocuidado em tempos de pandemia.
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Para tanto, propomos nas ações pedagógicas trabalhar com os estudantes dos anos finais
do ensino fundamental e médio nas escolas da rede estadual de Mato Grosso/MT no ano letivo
de 2020, especificamente no mês de outubro, aulas que contemplassem as discussões sobre
saúde mental, autocuidado e autoconhecimento. Didaticamente os encontros virtuais foram por
meio de rodas de conversas com psicólogas em formação, intencionando dialogar sobre este
momento delicado, bem como, oferecer dicas e orientações para o controle da ansiedade nos
tempos de pandemia. Em complemento, foi elaborada uma apostila que contemplava a
discussão da importância da saúde mental e o autocuidado. Na oportunidade foi realizado um
webnário sobre saúde mental na pandemia.
Enquanto professoras da disciplina, esperávamos que as aulas contribuíssem com os
estudantes no enfrentamento da pandemia do coronavírus, bem como, pudesse colaborar com
a compreensão da importância da saúde mental e o autocuidado. Ademais, apesar deste relato
ser um recorte de uma experiência específica de docentes de distintas escolas da rede estadual
mato-grossense, entendemos que este possa reverberar reflexões para outros cenários e
proposituras na Educação Física, bem como em outras áreas de conhecimento.
ESCLARECIMENTOS DIDÁTICOS
Durante as aulas foram realizadas rodas de conversas pela plataforma Microsoft Teams
mediadas pelas acadêmicas de psicologia e pelas professoras das turmas de duas escolas
estaduais do estado de Mato Grosso, uma na cidade de Campo Verde e a outra na capital de
Cuiabá, as docentes desenvolveram as atividades em suas respectivas unidades. Os encontros
ocorreram em consonância aos conteúdos planejados de forma colaborativa e que abordavam
sobre saúde mental e autocuidado. Como resultado final das aulas, e por meio da pesquisa com
os estudantes, na escola de Cuiabá foi realizado um o webnário sobre saúde mental na
pandemia.
Além dos encontros, ocorreu a aplicação de um questionário com 10 perguntas,
estruturado pelas professoras de educação física em conjunto com os estagiários de psicologia
e uma psicóloga. Um dos objetivos da pesquisa que posteriormente tornou-se um projeto de
intervenção foi abordar questões da saúde mental em consonância do enfrentamento da
pandemia da COVID-19.

AUTOCUIDADO, AUTOCONHECIMENTO E EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPO DE
PANDEMIA
Para início de conversa o que é autocuidado e autoconhecimento? Como as aulas de
educação física estão articuladas com a saúde mental?
As indagações acima são de extrema importância, pois no contexto histórico da
educação física a visão do corpo sempre foi no sentido biologizante com as suas técnicas e
medidas antropométricas (SOARES, 2004).
Nesse sentido, na história da educação física há um trajeto de uma área que serviu como
instrumento para a eugenia, atingindo as camadas sociais e as instituições educacionais. “O
pensamento médico higienista, em sua vertente eugênica, atravessa o pensamento pedagógico
e influencia fortemente na construção da Educação Física no Brasil” (SOARES, 2004, p.119120).
Dessa forma, faz-se necessário ter um currículo que trabalhe as diferenças visando as
práticas pedagógicas e a reflexão sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais ao
inferir que a saúde é um conjunto de fatores biopsicossociais, pois um dos objeto de estudos da
educação física é o corpo. Assim, pensar sobre autocuidado e autoconhecimento é necessário
no processo de formação dos estudantes da educação básica.
Não obstante, para compreendermos o autocuidado e autoconhecimento, é importante
visualizarmos um corpo inteiro, que sente, escuta, fala e vive. Os estudos da psicologia
entendem que o autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. Já o autocuidado é
compreendido como o cuidado do corpo por meio da prática de atividade física e outras
diferentes maneiras de estimular e promover o bem-estar (SEDUC-MT, 2020).
À vista disso, nas aulas de educação física, vimos a necessidade de discutir com os
estudantes o conceito de saúde abrangente e também autocuidado e autoconhecimento
relacionado à saúde mental e suas dimensões. Pedagogizar sobre saúde mental é de extrema
importância, visto que o conhecimento transforma vidas e salva vidas.
Na escola estadual em Campo Verde, os diálogos com as psicólogas em formação foram
desenvolvidos mediante estágio, com roda de conversas semanais com os alunos nas aulas de
Educação Física. No início e no final das atividades aplicamos questionários com as turmas a
fim de perceber os enfrentamentos para com a pandemia e de como as aulas contribuíram para
eles.

As respostas foram diversas e evidenciam como a pandemia provocou mudanças nas
relações sociais e na vida escolar. Para eles o isolamento ocasionou várias sensações, de não
poder ir à escola, não visitar os familiares, a empatia para com as vítimas da pandemia, assim
como, ansiedade.
Na escola estadual em Cuiabá -MT, a professora de Educação Física fez um projeto de
intervenção/pesquisa que foi sistematizado a partir dos conteúdos trabalhados com os alunos
do ensino fundamental e ensino médio sobre bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar
mental e bem-estar espiritual, observou-se brevemente o que os alunos e alunas sabiam sobre
saúde mental durante as aulas da disciplina de educação física.
Dessa forma, viu-se a necessidade de abordar e perguntar para os alunos sobre o
enfrentamento da covid-19. A pesquisa foi feita com 123 estudantes do ensino fundamental (7º
ano, 8º ano e 9º ano) e alunos do ensino médio (1º ano, 2º ano e 3º ano). Uma das perguntas
para os estudantes foi: “Qual a parte da pandemia você considera pior?”
Ficar em casa, com toda a certeza ter que ficar trancado dentro de casa é a pior parte
(Aluno 1, Cuiabá, 2020).
Alguém da minha família pegar e acabar falecendo (Aluno 2, Cuiabá, 2020).

Em outra pergunta: “O que sentiram quando a pandemia começou?”, a maioria
respondeu que sentiram medo. Em relação aos familiares que pegaram COVID-19, a maioria
respondeu que teve um familiar que foi infectado, como é demonstrado no Gráfico 1 abaixo.
Gráfico 1: Número de infectados na família

Fonte: Pesquisa elaborada pela autora, 2020.

Segundo Faro et.al (2020), com a vinda da pandemia houve um aumento considerável
de pessoas com transtornos mentais, tais como ansiedade e depressão. Com o isolamento social,
as novas formas de interação e as mudanças sociais, de incertezas, perdas, lutos e com as aulas
não presenciais contribuíram para o aparecimento e afloração dos sintomas como apatia, medo
generalizado, falta de expectativa ou a esperança de dias melhores virão, alteração na qualidade
do sono e raiva. Questões sociais e econômicas como o desemprego foi algo evidenciado
também em nossa pesquisa e gerou/gera impactos fundantes, pois muitos estudantes não têm
acesso a internet.
Assim, como foi apontado os aspectos da crise da saúde mental na pesqusia de Faro et.al
(2020), vimos uma semelhança nas respostas dos alunos das duas escolas que foram as respostas
sobre possíveis sintomas de ansiedade, tais como: Dor de cabeça; Cansaço mental; Insônia;
Muito sono; Choro excessivo e Aumento de apetite. A outra pergunta foi sobre emoções e o
que ficou evidente é que nesse processo pandêmico e de isolamento social, eles têm sentido,
desânimo; raiva; tristeza; angústia e alegria.
A partir dos resultados foi encaminhado vídeos de uma psicóloga do Município de
Cuiabá para explicar brevemente sobre a ansiedade em tempos de pandemia. A referida
psicóloga foi convidada para participar do 1º Webnário de saúde mental em enfrentamento da
pandemia da COVID-19, juntamente com estudantes estagiários do curso de Psicologia da
Universidade de Cuiabá, polo de Primavera do Leste-MT. O webnário contou com a
apresentação da professora de Educação Física apresentando os resultados da pesquisa feita
com estudantes, a palestra sobre saúde mental contou com o debate em específico sobre
transtorno de ansiedade, exercícios para controlar a ansiedade e perguntas sobre o tema. Foi
notado que a fala da psicóloga é extremamente importante pois os alunos fizeram perguntas
sobre o assunto, se mostraram interessados e inclusive depois os alunos relataram que não
estavam bem psicologicamente e que por meio das aulas e palestras foi possível entender o que
estava acontecendo para pedir ajuda.
Com os encontros pudemos perceber a aproximação dos estudantes com os temas e para
falar sobre as emoções diante da pandemia ou de outras situações de enfrentamento. Vejamos
seus relatos:
Foi muito bom,ajudou a controlar um pouco da minha ansiedade (Aluno 1,
Campo Verde, 2020).

Foi bom, porque sempre é bom falar sobre o que nós estamos passando, isso
tira um peso dos nossos ombros. (Aluno 2, Campo Verde, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto buscou relatar as experiências das aulas remotas de educação física no que tange
a saúde mental, consideramos que as vivências foram positivas e contributivas aos estudantes.
Assim, foi importante refletir que para além do autocuidado e da prática de atividade
física, autocuidado pode ser também bem-estar físico, mental, social, espiritual, é tomar banho
de sol, é escutar uma música gostosa, é escrever gentilezas para você, é tomar um banho, é
tomar água, é meditar, ou seja, é ter conhecimento dos seus próprios gostos e também cuidar
de si mesmo. Nesse sentido, a compreensão de autocuidado acompanha o entendimento da
saúde enquanto um conjunto de fatores biopsicossociais.

MENTAL HEALTH IN THE PANDEMIC: EXPERIENCE IN REMOTE
LEARNING OF PHYSICAL EDUCATION IN MATO GROSSO/ MT
ABSTRACT
This text shows the experiences of remote learning of Physical Education in two schools of state
system learning of Mato Grosso/MT in the 2020 year. The virtual classes were about self-care
and mental health through some dialogues with psychology interns and a psychologist. Thus,
there was made a questionary with the students. It can be noticed some interest in the classes
that showed a purpose related to the confrontations provoked by the social isolation and remote
learning. It is expected that this report could bring repercussions in other sceneries and
propositions in Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education, Remote Class; Mental Health

SALUD MENTAL EN LA PANDEMIA: EXPERIENCIA EN LAS CLASES
REMOTAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MATO GROSSO/MT
RESUMEN
El texto relata las experiencias de las clases remotas de Educación Física en dos escuelas de
la red estatal de enseña
nza de Mato Grosso/MT en el año 2020. Las clases virtuales fueron sobre el autocuidado y la
salud mental mediante diálogos con pasantes de psicología y una psicóloga. Además, se realizó

un cuestionario con los estudiantes. Pudo notarse cierto interés por las clases que mostraron
un propósito en los enfrentamientos provocados por el aislamiento social y la enseñanza
remota. Se espera que este relato pueda traer repercusiones en otros escenarios y propuestas
a la Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Clase remota; Salud Mental.
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RESUMO
Apresenta uma experiência pedagógica sobre a simultaneidade dos conteúdos atletismo e o
complexo saúde com estudantes do 7º ano do fundamental II. A partir da abordagem críticosuperadora aponta a possiblidade de superar a fragmentação do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Simultaneidade dos conteúdos; atletismo; complexo saúde.
INTRODUÇÃO
Fruto de uma experiência pedagógica desenvolvida no chão de uma escola pública de
ensino fundamental II (7º ano) na cidade de Governador Mangabeira-Bahia, a partir da
abordagem crítico-superadora (ACS), o texto apresenta uma experiência pedagógica do trato
com a simultaneidade dos conteúdos entre o atletismo e complexo saúde. Partimos do
pressuposto que o ser humano é um ser predominantemente histórico-social.
Como ponto de partida, tomamos os princípios para trato com o conhecimento:
seleção, sistematização e organização do conteúdo considerando a tríade conteúdo-formadestinatário, assim como presente nas fases de desenvolvimento dos estudantes à luz da
psicologia histórico-cultural (MARTINS, 2013).

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Em relação ao conteúdo atletismo, consideramos esporte base, no conjunto dos
elementos da cultura corporal (jogos, danças, lutas, ginástica, etc.), vinculado à “experiências
ideológicas, políticas, filosóficas e sociais e os sentidos lúdicos, estéticos, artísticos,
agonistas, competitivos ou outros, relacionados à realidade” (ESCOBAR, 2012), sendo uma
expressão dos movimentos essenciais do ser humano como caminhar, correr, saltar, lançar e
arremessar, que podem ter outros sentidos e significados, de acordo às necessidades humanas
em questão, no caso deste textos, vinculado aos conhecimentos da área da saúde.
Acerca da compreensão da saúde enquanto um complexo multideterminado que
supera o paradigma da doença como fator para compreendê-la estabelecendo a relação entre
as leis biofísicas e sócio-históricas (HACK, 2017).
A escola é um espaço de socialização do saber historicamente sistematizado
(SAVIANI, 2005) e a educação física deve garantir esse conhecimento com vista à promoção
das diversas capacidades humanas. A partir desse pressuposto temos como objetivo:
apresentar uma possibilidade de um trabalho pedagógico nas aulas de educação física, a partir
da simultaneidade dos conteúdos, entre atletismo e o complexo saúde.
O método de análise está fundamentado na concepção materialista e dialética da
histórica, pois o conhecimento do real ocorre pela captação de suas leis de desenvolvimento
pela consciência, possibilitando compreender os nexos e relações entre geral, particular e o
singular. Segundo Kopnin (1972, p. 169), “movimentando-se pelas leis do objeto o
pensamento chega a resultados idênticos a ele mesmo A técnica de pesquisa foi a observação
sistemática e o instrumento de coleta fora o diário de campo (MARCONI; LAKATOS, 2003).
OS CICLOS DE ESCOLARIZAÇÃO E OS PRINCÍPIOS CURRICULARES PARA O
TRATO COM O CONHECIMENTO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
A ACS, na sua proposição de dinâmica curricular, tem o trato com o conhecimento
como um de seus elementos (COLETIVO DE AUTORES, 1992,). Faz a crítica ao sistema de
seriação e propõe a organização e sistematização a partir dos ciclos de escolarização, onde os
conteúdos de ensino são tratados para ampliar a compreensão da realidade, a partir da cultura
corporal, de uma forma espiralada.
Para selecionar os conhecimentos que serão ensinados, tendo como critério a noção de
clássico (SAVIANI; 2005; COLETIVO DE AUTORES; 1992), é preciso antes de tudo

conhecer quem é o destinatário da objetivação na educação escolar (MARTINS, 2013) para
elegermos as melhores formas de ensino.
O primeiro ciclo comporta a Educação Infantil, da creche (seis meses aos três anos) a
pré-escola (quatro e cinco anos). É o ciclo de organização da identidade dos dados da
realidade. O pensamento dos estudantes ainda é sincrético. O segundo ciclo corresponde ao
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), onde os estudantes já confrontam os dados da realidade,
pois já estão iniciando a sistematização do conhecimento. No Ensino Fundamental II (6º ao
9º ano) situa-se o terceiro ciclo, fase de ampliação da sistematização dos conhecimentos. O
quarto ciclo é o 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. Os estudantes estão passando pelo processo
de aprofundamento do conhecimento. (MELO, 2017).
Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental estão no processo de ampliação
da consciência de suas atividades cognitivas, bem como suas possibilidades de abstração e
continua o confronto entre os dados da realidade e o pensamento sobre ele. Sai da infância e
inicia-se na adolescência, cujas atividades-guia são o estudo e a comunicação íntima pessoal.
Segundo Taffarel, Escobar e Perin (2010)
O estudante vai adquirindo consciência de sua atividade mental, das suas
possibilidades de organizar seu pensamento sobre os fenômenos ou objetos
da realidade, confrontando os dados da realidade com as representações do
seu pensamento sobre eles. (TAFFAREL, ESCOBAR E PERIN, 2010, p.
204).

Nesse ciclo ocorrem saltos qualitativos nos estudantes, o que antes era
abstrato/sincrético começa a ganhar forma de síntese. Lembrando que o processo é constante

e que os ciclos não se separam; assim que completa um ciclo, outro novo surgirá congregando
elementos do anterior.
A SIMULTANEIDADE DO ATLETISMO E COMPLEXO SAÚDE NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Segundo a ACS, a simultaneidade dos conteúdos enquanto princípio curricular para
seleção de conhecimentos, é a organização e exposição de conteúdos simultaneamente.
Esse princípio confronta o etapismo, ideia de etapa tão presente na
organização curricular conservadora que fundamenta os famosos "prérequisitos" do conhecimento. A partir dessa ideia se organizam na escola as
séries, ou seja, o sistema de seriação, no qual os conteúdos são distribuídos
por ordem de "complexidade aparente". (COLETIVO DE AUTORES, 1992,
p. 19).

Para apresentar atletismo e o complexo saúde, partiu-se da periodização históricocultural do desenvolvimento psíquico, como “eixo articulador do planejamento” (MARTINS,
2013, p. 19), que considera a necessidade da relação entre a tríade conteúdo-formadestinatário.
Segundo Galvão, Lavoura e Martins (2019) a lógica de ensino é diferente da
aprendizagem, pois enquanto a primeira deve-se partir do geral e o professor deve dominar a
totalidade conhecimento tratado, a segunda segue a rota inversa. Os estudantes têm como
ponto de partida o fragmento rumo à totalidade.
A fim de ampliar a sistematização do conhecimento, utilizou-se do filme Mogli para
que a representação entre a necessidade humana e uma prática sistematizada ficasse
didaticamente mais notável. À medida que Mogli foi superando o estágio primitivo e
começando a executar movimentos do humano-social, os estudantes começaram a estabelecer
generalizações entre os movimentos humanos e a constituição do atletismo enquanto um
conjunto de práticas esportivas.
Nessa mesma direção, foi explicado sobre o funcionamento do sistema cardiovascular
e suas alterações quando o ser humano realiza atividades em diferentes níveis. Foram
apresentados o estágio de repouso, atividade leve, moderada e intensa e como o coração se
comporta diante de cada nível de atividade exercida.
De acordo com Garcia (2012, p. 28), “a frequência cardíaca reflete a quantidade de
trabalho que o coração realiza para satisfazer as exigências metabólicas e define-se como
sendo, o número de batimentos cardíacos por minuto”. Assim, foi ensinado o que é frequência
cardíaca, a faixa de normalidade em atividade diária, quando se configura atividade leve
moderada ou intensa.
Também foi ensinado como identificar e calcular a frequência cardíaca e ass zonas de
treinamento para que os estudantes pudessem dominar esse conhecimento e saber: quando
uma prática é saudável ou coloca em risco sua vida..
No processo de experimentação, a primeira atividade teve como objetivo estabelecer a
relação sobre os movimentos e a percepção de esforço. Iniciou-se com uma caminhada para
perceberem o que era uma atividade leve, em seguida a realização da marcha cadenciada
como uma atividade moderada e de resistência e por fim deveriam dar um “tiro” de um lado
ao outro da quadra na maior velocidade que conseguissem.

Aos estudantes foi perguntado: qual atividade vocês sentiram que o coração ficou mais
acelerado? A resposta foi a corrida curta de velocidade e que “deixou o coração saindo pela
boca”, “que dava para sentir o coração batendo superforte". Seguiu-se com a indagação: e
acelerou tanto, por quê? “Porque corremos rápido demais”. Para diferenciar entre atividade
moderada e intensa, indagou-se: quando vocês marcharam de maneira cadenciada o que
aconteceu? “não cansamos tanto” por quê? A resposta mais homogênea porque eles não precisam
impor muita velocidade muito e foram no ritmo que não cansaram”.
Perguntou-lhes: se a pulsação de vocês estava muito elevada, qual seria a atividade mais
segura para se realizar? Alguns responderam a leve, e a maioria a moderada. Volta-se a indagar:
“qual melhor atividade na busca de manter uma saúde equilibrada? ” Resposta: a moderada era
melhor, porque estaria numa zona entre a leve e a intensa, logo não correriam risco de vida.
Finalizando, lançou-se mais uma pergunta: depois das aulas, vocês seriam capazes de
identificar os fundamentos do atletismo? Todos responderam que sim, “então por que realizamos
movimentos no nosso dia a dia muitas pessoas não sabem que eles compõem o atletismo? ” E a
resposta mais satisfatória foi “porque as pessoas não tiveram acesso, não estudaram”, ou seja, um
conhecimento negado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratar da simultaneidade dos conteúdos apresentando a superação do etapismo e da
fragmentação do conhecimento, pois sua separação só ocorre para fins didáticos,
identificamos possibilidades do trabalho pedagógico com os elementos da cultura corporal,
neste caso o atletismo e sua inter-relação com o complexo saúde.
O ensino do atletismo com a inter-relação do complexo saúde é uma possibilidade
para desenvolver o trabalho pedagógico nas aulas de Educação Física na escola. Essa relação
pode ser transposta didaticamente para outros conteúdos da cultura corporal como a ginástica,
jogos, artes circenses, etc.
A partir da abordagem crítico-superadora, apontamos a possibilidade de superar a
fragmentação do conhecimento e garantirmos aos estudantes da escola pública, considerando
sua fase de desenvolvimento, o conhecimento sistemático mais avançado produzido pela
humanidade para que possam ampliar suas capacidades de refletir e incidir nas contradições
da realidade concreta, bem como ter autonomia na realização de suas atividades diárias.

SIMULTANEITY OF CONTENT IN PHYSICAL EDUCATION:
PEDAGOGICAL TREATMENT OF ATHLETES AND HEALTH
COMPLEX IN THE CRITICAL-SUPERATIVE APPROACH
ABSTRACT
It presents a pedagogical experience on the simultaneity of athletics content and the health
complex with students from the 7th year of elementary school. From the critical-overcoming
approach, it points to the possibility of overcoming the fragmentation of knowledge.
KEYWORDS: Content concurrency; athletics; complex health.

CONTENIDOS SIMULTÁNEOS EN EDUCACIÓN FÍSICA:
TRATAMIENTO PEDAGÓGICO DE DEPORTISTAS Y COMPLEJO DE
SALUD EN EL ENFOQUE CRÍTICO-SUPERATIVO
RESUMEN
Presenta una experiencia pedagógica sobre la simultaneidad de los contenidos deportivos y
el complejo de salud con alumnos de 7º año de primaria. Desde el enfoque crítico-superador,
apunta a la posibilidad de superar la fragmentación del conocimiento.
PALABRAS CLAVES: Simultaneidad de contenido; atletismo; salud compleja.

REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo:
Cortez, 1992.
GARCIA, J. F. Análise da correlação entre a variabilidade da frequência cardíaca e
indicadores antropométricos de risco cardiovascular numa população feminina
fisicamente ativa. 2012. 72 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de ciências do desporto e
Educação Física, Universidade de Coimbra, 2012.
GALVÃO, A. C.; LAVOURA, T. N.; MARTINS, L. M. Fundamentos da didática
histórico-crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2019.
HACK, C. Formação de professores e professoras de educação física no Brasil e o
embate de projetos no campo de conhecimento da saúde: contribuições da teoria
pedagógica histórico-crítica. 2017. 235 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

KOPNIN, P. V. Fundamentos lógicos da Ciência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1972.
MARCONI, M. de A. LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. ATLAS
S.A., São Paulo, 5° edição, 2003.
MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à
luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Campinas, SP: Autores
Associados, 2013.
MELO, F. D. A. O trato com o conhecimento da Educação Física escolar e o
desenvolvimento do psiquismo: contribuições da teoria da atividade. 2017. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica. 9. ed. Campinas, SP: Autores
Associados, 2005.
TAFFAREL, C. N. Z; ESCOBAR, M. O.; PERIN, T. de F. Currículo: programa de vida. In:
TAFFAREL, C. N. Z.; SANTOS JÚNIOR, C. de L.; ESCOBAR, M. O. (Orgs.). Cadernos
didáticos sobre educação do campo. UFBA, Salvador: EDITORA, 2010, no prelo. p. 181216. Disponível em: <caderno BA MEC 05_08_10.indd (ufrb.edu.br)>. Acesso em: 20 jun.
2021.

SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO MOTOR:
REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM A
EDUCAÇÃO INFANTIL1
Anne Schneider Ewald,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Bianca Andreatta Scottá,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
André da Silva Mello,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

RESUMO
Analisa uma experiência de mediação pedagógica da Educação Física com a Educação
Infantil que mobilizou pressupostos da Sociologia da Infância e do Desenvolvimento Motor.
A Pesquisa-Ação Existencial foi realizada em um CMEI de Vitória/ES, com 12 crianças, de
cinco a seis anos de idade. Verificamos que as crianças foram coconstrutoras das mediações
e as suas sugestões possibilitaram a efetivação de ações pedagógicas descentralizadas do
olhar adultocêntrico da professora.
PALAVRAS-CHAVE: Sociologia da Infância; Desenvolvimento Motor; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
A inserção da Educação Física (EF) como componente curricular tem ganhado espaço
e se consolidado na Educação Infantil (EI), sobretudo, pela centralidade do corpo e do
movimento nos processos de educação, desenvolvimento e socialização das crianças
(MARTINS; TOSTES; MELLO, 2018). Embora o campo da Educação Física contemple
diversas possibilidades de atuação do professor com a cultura do movimento, as mediações
com a Educação Infantil têm se caracterizado, em sua maioria, por práticas pedagógicas que
oferecem pouca margem para a participação ativa das crianças em seus processos de
aprendizagem e desenvolvimento (MARTINS, 2018).
Essas práticas, influenciadas principalmente pela abordagem desenvolvimentista,
estão alicerçadas sobre um viés biológico e universal, cuja ênfase recai sobre os fatores
O trabalho contou com o apoio financeiro da CAPES (88882.385109/2019-01).
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maturacionais do desenvolvimento infantil, colocando em plano secundário a dimensão
sociocultural presente nesse processo (MELLO et al., 2020).
A fim de contribuir para a superação da dicotomia entre natureza e cultura nas práticas
pedagógicas da EF com a EI, promovendo o diálogo entre as dimensões biológicas e
culturais, contemplando, dessa forma, as crianças em sua inteireza biopsicossocial, esse
estudo tem como objetivo analisar uma experiência que mobilizou pressupostos da Sociologia
da Infância e do Desenvolvimento Motor nas aulas de Educação Física em um Centro
Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Vitória/ES. O foco de nossa análise incidiu sobre
a postura da professora, que buscou superar o seu olhar adultocêntrico para valorizar as
agências e as produções culturais das crianças em suas mediações.
METODOLOGIA
A Pesquisa-Ação Existencial (BARBIER, 2002) foi a opção metodológica adotada,
que consiste em uma ação deliberada de modificar e ressignificar a realidade, possuindo duplo
objetivo: a) transformar a realidade e b) produzir conhecimentos relativos a essas
transformações. Considerando que a ideia sociológica de reconhecer as crianças como
participantes ativas nas mediações pedagógicas já estava presente na instituição onde a
pesquisa foi desenvolvida, a mudança aqui proposta diz respeito à interlocução do campo do
Desenvolvimento Motor com essa concepção de infância.
As mediações pedagógicas aconteceram em um CMEI de Vitória/ES, entre os meses
de julho a dezembro de 2019. Nesse período, ocorreram 19 observações diagnósticas e 21
mediações pedagógicas, desenvolvidas por meio de jogos e brincadeiras com os esportes.
Participaram da pesquisa 12 crianças, na faixa etária de cinco a seis anos de idade (pesquisa
aprovada pelo Comitê de Ética da Ufes – Parecer nº 3.584.663).
Nas mediações pedagógicas, contemplamos o desenvolvimento motor com foco na
diversificação e na combinação de habilidades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras.
Quanto à estabilidade do ambiente, essas habilidades foram realizadas em situações fechadas
e abertas. As aulas foram mediadas por jogos e brincadeiras relacionadas aos esportes, em um
contexto em que a participação, a autoria e a criatividade das crianças foram reconhecidas e
valorizadas.
Elas foram estimuladas a escolher e decidir como agir durante as brincadeiras. Ao
final de cada mediação, as crianças opinavam acerca das brincadeiras e sugeriam do que

brincar nos encontros seguintes. Uma análise desse processo pode ser vista em Ewald,
Martins e Mello (2020). Os dados foram produzidos por meio de observação participante e
registrados em diário de campo. Os nomes das crianças foram substituídos por nomes fictícios
para garantir o anonimato delas. No processo de análise, dialogamos com os pressupostos do
Desenvolvimento Motor e da Sociologia da Infância.
Compreendemos o desenvolvimento como “[...] um processo de construção em que o
sujeito é ator do seu próprio desenvolvimento” (MANOEL, 2008, p. 482), assim, o conceito
de padrões fundamentais de movimento é substituído pela ideia de ação motora, que está
ancorada na intencionalidade, no significado e no contexto das ações de quem se movimenta,
trazendo à tona a dimensão intersubjetiva nas ações e o ethos da comunidade em que o
indivíduo está inserido (MANOEL, 2008).
Com a Sociologia da Infância, buscamos valorizar as agências e a participação das
crianças nos processos de desenvolvimento e de socialização promovidos pelas instituições
infantis, retirando-as da condição de anomia social e de subalternidade em relação aos
adultos. Essa perspectiva se alinha com a concepção de infância presente nos documentos
orientadores da Educação Infantil (DCNEI e BNCC) e com produções da EF que buscam
romper com o paradigma desenvolvimentista, ainda predominante nas práticas pedagógicas
dessa área com a primeira etapa da Educação Básica (MARTINS, 2018).
UM OUTRO OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS INFANTIS
O maior desafio encontrado pela professora foi superar o seu olhar cristalizado sobre
as crianças, que as enxerga apenas pelas suas ausências e incompletudes, como um vir a ser.
Para Redin (2009, p. 118), “conhecer as crianças enquanto grupo que se relaciona e cria
sentidos e significados para o mundo requer tempo, sensibilidade e, principalmente,
desprendimento de um olhar adultocêntrico viciado”.
Nesse sentido, a visão da professora foi se alterando no decorrer das aulas e ela,
gradualmente, passou a considerar e valorizar as agências das crianças, as suas produções
autorais e as suas culturas de pares, reconhecendo-as como sujeitos ativos do seu próprio
desenvolvimento:
A professora perguntou às crianças como que eles poderiam driblar a bola de
uma maneira diferente. Maria propôs driblar rebatendo com as duas mãos.
Kevin observou e disse: “não quero fazer assim. Assim é muito fácil.” Então

driblou a bola por debaixo das pernas e continuou a brincadeira dessa forma
(DC, 06-11-2019).

Esse trecho revela que as crianças não absorvem passivamente os bens culturais que
lhes são ofertados, pois há uma estética da recepção, que denota diferentes formas de
apropriação cultural. As crianças, no decorrer das mediações, tiveram a liberdade de decidir
como agir nas brincadeiras. Essas ações ganharam visibilidade e desencadearam novas formas
de realizar as habilidades motoras nas brincadeiras. Elas expressaram-se livremente em um
ambiente de coconstrução dos encontros com a professora.
A docente interagiu com as crianças por meio de diferentes linguagens, sobretudo, a
corporal. As crianças pequenas não se expressam somente pela linguagem verbal, por isso, é
preciso que os adultos desenvolvam um olhar atento e uma escuta sensível para compreender
as pistas deixadas pelas crianças acerca de suas expectativas e dos seus interesses, como
demonstra o seguinte excerto:
Ao brincarem de estátua, as meninas representaram gestos da ginástica
rítmica, ao parar equilibrando-se na bola e simulando uma situação de
apresentação. Essas ações evidenciaram os interesses delas por essa
modalidade, que foram percebidos pela professora e trabalhadas nos
encontros seguintes (DC, 07-11-2019).

Por meio de suas práticas brincantes, as crianças revelam o seu jeito de ser e estar no
mundo, caracterizando as suas singularidades e alteridades em relação aos adultos. No
processo de construção das mediações pedagógicas, elas se constituíram como participantes
ativas e foram consultadas quanto aos seus interesses. Para Sarmento (2005), as crianças são
capazes de produzir as suas experiências à medida que são valorizadas e reconhecidas em
seus mundos de vida. O professor constituí-se como um parceiro na elaboração do
conhecimento. O seguinte registro indica como as crianças foram consultadas sobre o que
gostariam de brincar:
A professora então questiona: do que vocês gostariam de brincar? Ricardo
diz: chicotinho queimado tia! Emanuelly responde: vamos brincar de pique
parede tia, como a gente fez naquele dia (DC, 04-12-2019).

As sugestões de brincadeiras compartilhadas pelas crianças foram levadas em
consideração nos planejamentos e nas mediações pedagógicas, valorizando, dessa forma, as
suas enunciações. Para Certeau (1994), as enunciações são consideradas falas em ato, que só
podem ser compreendidas em seu contexto de produção. Segundo Manoel (2008, p. 485), o

contexto do desenvolvimento precisa ser contemplado nos planejamentos, “[...] dando vazão à
necessidade de se considerar a intersubjetividade nas ações”.
Ao considerarmos as manifestações das crianças nas brincadeiras e o modo peculiar
como constroem conhecimentos com seus pares, as mediações pedagógicas foram orientadas
para o reconhecimento delas como produtoras de culturas e sujeitos capazes de pensar e agir
sobre si. A professora apresentou-se como uma parceira das crianças e não como a única
detentora do conhecimento, oportunizando a participação delas no processo de ensinoaprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das principais críticas que se incide sobre a teoria do desenvolvimento motor,
aplicada ao contexto da Educação Infantil, é que esse conhecimento segue uma sequência
linear e universal, com base nas dimensões maturacionais e biológicas de desenvolvimento.
Nesse sentido, os movimentos são realizados de maneira mecânica e estereotipada,
desconsiderando os sentidos e as subjetividades das crianças, bem como o contexto em que as
ações infantis ocorrem.
A fim de superar essa lacuna, analisamos uma experiência pedagógica que mobilizou
pressupostos da Sociologia da Infância e do Desenvolvimento Motor, buscando reconhecer e
valorizar as agências e as práticas autorais das crianças. Nesse processo, superar o olhar
adultocêntrico da professora foi o maior desafio. O olhar atento e a escuta sensível para as
enunciações infantis e para as suas diferentes linguagens, sobretudo, a corporal, se revelaram
potentes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas nos interesses,
necessidades e subjetividades das crianças.

SOCIOLOGY OF CHILDHOOD AND MOTOR DEVELOPMENT:
REFLECTIONS ON A PEDAGOGICAL EXPERIENCE WITH EARLY
CHILDHOOD EDUCATION
ABSTRACT
It analyzes a physical education pedagogical mediation experience with the Pre-K, which
mobilized some childhood sociology assumptions and the motor development. The existential
research-action held at a CMEI (Pre-K Municipal Center) of Vitória/ES, with 12 children
from five to six years old. These children have been considered as co-developers of the
mediations, and their suggestions enabled the activation of pedagogical actions that
decentralized from the teacher’s centric-adult view.
KEYWORDS: Early Childhood Sociology; Motor Development; Children Education.

SOCIOLOGÍA INFANTIL Y DESARROLLO MOTOR: REFLEXIONES
SOBRE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA CON LA EDUCACIÓN
INFANTIL
RESUMEN
Analiza una experiencia de mediación pedagógica entre Educación Física con la Educación
Infantil que movilizó supuestos de la Sociología de la Infancia y del Desarrollo Motor. La
Investigación Acción Existencial fue desarollada en un CMEI en Vitória / ES, con 12 niños,
de cinco a seis años. Averiguamos que los niños fueron co-constructores de las mediaciones y
sus sugerencias posibilitaron la realización de acciones pedagógicas descentralizadas desde
la mirada centrada en el adulto del docente.
PALABRAS CLAVES: Sociología de la Infancia; Desarollo Motor; Educación Infantil.
REFERÊNCIAS
BARBIER, R. A pesquisa-ação. Tradução de Lucie Didio. Brasília: Libber Livro, 2002.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
EWALD, A. S.; MARTINS, R. L. R.; MELLO, A. S. Interfaces entre a sociologia da infância
e o comportamento motor: o elo humano, a natureza e a cultura. Research, Society and
Development, v. 9, n. 7, p. 1-16, 2020.
MANOEL, E. J. A. Abordagem Desenvolvimentista da Educação Física Escolar – 20 anos:
uma visão pessoal. Revista da Educação Física/UEM, Maringá, v. 19, n. 4, p. 473-488,
2008.

MARTINS, R. L. R. O lugar da Educação Física na Educação Infantil. 2018. 212 f. Tese
(Doutorado) – Curso de Educação Física, Departamento de Ginástica, UFES, Vitória, 2018.
MARTINS, R. L. R.; TOSTES, L. F.; MELLO, A. S. Educação Infantil e formação docente:
análise das ementas e bibliografias de disciplinas dos cursos de educação física. Movimento,
Porto Alegre, v. 24, n. 3, p. 705-720, 2018.
MELLO, A. S. et al. Por uma perspectiva pedagógica para a educação física com a educação
infantil. Revista Humanidades & Inovação, Tocantins, v. 7, n. 10, p. 327-342, 2020.
REDIN, M. M. Crianças e suas culturas singulares. In: MULLER, F.; CARVALHO, A. M. A.
Teoria e Prática na pesquisa com crianças: diálogos com Willian Corsaro. São Paulo:
Cortez, 2009. p. 115-126.
SARMENTO, M. J. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância.
Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 361-378, maio/ago 2005.

TRATO COM O CONHECIMENTO GINÁSTICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PIBID EM
TEMPOS DE PANDEMIA1
Allice de Lira Guilherme Alcantara,
Universidade de Pernambuco (UPE)
Gustavo José Silva de Lira,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Agostinho da Silva Rosas,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ginástica; pibid; pandemia.
INTRODUÇÃO
Este texto trata de um relato de experiência no contexto das práticas pedagógicas
desempenhadas no PIBID, Subprojeto de Educação Física da Escola Superior de Educação
Física da Universidade de Pernambuco.
A experiência ocorreu no Colégio de Aplicação da UFPE que desenvolve, de forma
indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco nas inovações pedagógicas
e na formação docente inicial e continuada, ofertando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
e Ensino Médio (UFPE, 2015, p.28), e em contexto remoto, visto que a escola seguiu
orientação quanto a suspensão de atividades presenciais por conta da pandemia causada pelo
COVID-19.
Neste cenário o objetivo deste texto é relatar os limites e possibilidades no trato com a
ginástica durante as aulas de Educação Física escolar, durante a pandemia no ensino
fundamental de uma escola pública federal da cidade do Recife/PE.
METODOLOGIA
Através da perspectiva de um relato de experiência descrevemos as vivências durante
uma unidade didática, com período entre os meses de janeiro e março de 2021 com uma
1
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turma de 9º ano do ensino fundamental, destacando como, a partir da realidade atual, se
processaram as discussões e a produção a acerca do conteúdo ginástica.
RESULTADOS
Com objetivo de ampliar a sistematização do conhecimento ginástica tratando
historicamente o desenvolvimento das práticas os métodos ginásticos foram discutidos a partir
de suas origens, contextualizando-os, relacionando-os ao cotidiano, refletindo sobre seus
sentidos e significados.
Em sua totalidade, a Ginástica pode ser conhecida pelo conjunto das relações
de cada época histórica e, com seus fundamentos e bases, suas diferentes
formas ou modalidades, deve fazer parte do conteúdo da Educação Física
nos diferentes ciclos do ensino fundamental e médio, contribuindo com a
reflexão do estudante sobre a cultura corporal e a realidade material que lhe
cerca. (LORENZINI, 2013, p. 243)

Apesar das dificuldades como espaço físico adequado, materiais de ginástica, interesse
dos estudantes e segurança dos mesmos, o conteúdo ginástico foi abordado nas aulas de
Educação Física. Para LORENZINI (2013, p. 107): “As propriedades e características da
ginástica estão na exercitação gímnica que desafia as próprias ações corporais trabalhadas
individualmente ou em conjunto, com/em ou sem materiais, com ou sem música”. Sendo
relevante planejar as aulas considerando as condições e possibilidades para as mesmas.
As primeiras aulas da unidade trataram da exposição sobre as escolas ginásticas,
história, características, especificidades e curiosidades. Avançando com um direcionamento
para a formação de grupos, o coletivo de discente se apropriou dos referenciais para que
apresentassem, com gravações de vídeos, exercícios dentro das características de cada método
ginástico (sueco, francês, alemão, calistênico). A elaboração e produção dos grupos foi
acompanhada pelo docente da turma, quanto pela estudante vinculada ao PIBID, durante os
momentos de aula, e em tarefas para além da aula.
Ao final da unidade os grupos apresentam seus vídeos para toda turma, com
exercitações condizentes com a escola ginástica delimitada. O exercício de gravação
contribuiu para as aprendizagens à medida que demandava o estudo sobre o método e
consequentemente a explanação e elaboração de uma série de exercícios. Concluindo o
processo, todo o coletivo apresentou uma autoavaliação com relação ao exercício de

construção do vídeo, as aprendizagens e também avaliaram como lidaram com o contexto
remoto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades de ensinar e aprender ginástica em um contexto de distanciamento
foram objeto de muita reflexão e planejamento participativo a fim de alcançar sucesso
coletivamente.
Obviamente que a ausência, ou escassez de recursos e instalações não anulou as
condições desejáveis para a sistematização do conteúdo. A partir dessa vivência observamos
estudantes que apresentam dificuldades em acompanhar aulas remotas, mas a construção de
vídeos por parte dos estudantes, levou a um engajamento siginificativo e o empenho em
aprender e realizar as atividades mesmo com limitações de espaço e material foram relevantes
para aprendizagens igualmente significativas.
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RESUMO
O relato de experiência foi desenvolvido em uma turma de Licenciatura em Educação Física
no interior da disciplina de Dança através do ensino remoto. Analisamos a possibilidade de
dialogar com outros estudantes e professores/as sobre as ações desenvolvidas para lidar com
essa limitação que nos oportunizou construir nossas possibilidades.
PALAVRAS-CHAVE: dança; ensino remoto; educação física.
INTRODUÇÃO
O relato de experiência que apresentamos nasce em 2020, ainda no formato presencial,
antes mesmo do alerta mundial da Pandemia de Covid19. Iniciamos a disciplina Fundamentos
teórico-metodológicos da Dança (FTMD) em fevereiro de 2020 e realizamos quatro
encontros, tendo na sequência sua suspensão. Tal suspensão aconteceu em todo o estado de
Pernambuco com fechamento imediato de espaços educativos, culturais, dentre outros, sendo
mantido apenas as atividades essenciais. Neste lapso de tempo e de acordo com os processos
de flexibilização, nossa universidade optou por realizar ações de sensibilização e apoio a
estudantes, professores e demais servidores, com um semestre letivo suplementar, onde foi
ofertada parte das disciplinas do curso e as mesmas não eram obrigatórias. Destaca-se que as
disciplinas que tinham carga horária prática não foram incluídas neste processo. De forma que
o retorno, desta disciplina em destaque, se deu em fevereiro de 2021, um ano depois, quando
fomos desafiados a realizar o ensino de dança no formato remoto.
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Imagem 1. Nós na ESEF – fevereiro de 2020.

Imagem 2. Nós na ESEF – fevereiro de 2020.

Voltamos com muitas dúvidas sobre como seria possível realizar vivências neste
formato, pois a experiência com aulas teóricas já tinha acontecido, ainda em 2020, mas pensar
nas práticas corporais parecia um grande desafio.
Fruto desse processo intenso, analisamos a possibilidade de dialogar com outros
estudantes e professores/as sobre as ações desenvolvidas para lidar com essa limitação que
nos oportunizou construir nossas possibilidades.
NOSSO PLANO DE ENSINO – O PREVISTO
A disciplina FTMD é obrigatória no Curso de Licenciatura em Educação Física,
realizada no 5º período com 72h/a, tendo como objetivo: Identificar e analisar a construção
sócio histórica, as funções socioculturais e os fundamentos da dança, bem como as
possibilidades de ensino da dança numa perspectiva educacional.
Nosso semestre, atendendo a Resolução CEPE/UPE n. 093/2020, foi desenvolvido em
14 semanas dividido em 52h/a síncronas e 20h/a assíncronas, recorrendo ao Google
Classroom para repositório das atividades e o Google Meet como espaço de interação.

Tínhamos a intenção de recorrer ao Zoom Video Comunications, no entanto as condições
objetivas dos estudantes não permitiram ter dois programas disponíveis, estando uma parte
dos mesmos acessando as aulas via celular.
Previmos como procedimentos para as aulas síncronas: exposições teóricas, seminário
interativo, leituras orientadas, dinâmicas de recuperação do acervo pessoal, elaboração de
sínteses, vivências interativas, de forma a criarmos um campo de debate temático, tendo na
problematização seu foco de construção e sistematização. E para as atividades assíncronas:
leituras orientadas, análise de produções acadêmicas e orientações de atividades teóricas e
práticas, sendo todas as atividades computadas para avaliação.
NOSSAS AULAS – TUDO DENTRO DA TELA
Nossas aulas foram desenvolvidas com um estímulo sistemático a participação visível
na tela, mas esta condição se efetivava para uma parte dos participantes e em momentos de
vivências, visto as limitações de acesso de parte dos estudantes.

Imagem 3. Nós na Tela – fevereiro a maio de 2021.

Imagem 4. Nós na Tela – fevereiro a maio de 2021.

No campo conceitual desenvolvemos discussões afetas a conceitos e preconceitos
sobre dança (MARQUES, 2012), análise do movimento em dança (LOBO; NAVAS, 2008),
processo histórico-cultural da dança (BOUCIER, 2001), Processo de escolarização da dança
no Brasil (BRASILEIRO, 2009), temáticas afetas ao ensino de dança – religião, gênero,
inclusão, mídia etc., ensino de dança nas aulas de Educação Física com diversos artigos e
documentos curriculares.

Imagem 5. Registro sobre analise do movimento em dança (estudante).

Imagem 6. Tematizações sobre dança em aula.

Todas as ações previstas foram desenvolvidas, mas percebeu-se que as experiências
corporais foram potencializadas nas atividades assíncronas em grupos, onde os estudantes se
mobilizaram a pensar e produzir em grupos suas vivências e trazer as mesmas gravadas para
apreciação na aula síncrona, mas em muitas aulas conseguimos realizar experimentações
corporais coletivas.

Imagem 8. Vivência em atividade assíncrona.

Imagem 8. Vivência em aula síncrona.

Destaque se faz ao planejamento, vivência e avaliação de micro aulas orientadas para
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, onde através de grupos foram
desenvolvidas micro aulas para cada nível de ensino, sendo as mesmas realizadas na integra
de forma remota e analisas na aula síncrona. De forma que os estudantes reconheceram que
esta ação os ajudou não só a planejar as aulas, mas a garantir a sua realização neste formato
que estava sendo efetivado pelos professores/as que eles acompanham no Estágio Curricular e
puderam contribuir nestes processos com os/as mesmos/as.

Imagem 9. Micro aula com a temática Samba.

Imagem 10. Micro aula com uma Dança de Salão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse processo foi sendo construído por todos/as, estudantes, monitores e professora, o
que nos permite dizer que apesar das limitações nossas aulas dentro da tela permitiram
aprendizagens significativas que podem ser representadas por algumas falas:
“Não me desafiava em relação a dançar” (estudante 1).
“Possibilitou explorar cada um desses aspectos, trazendo embasamento para
a prática pedagógica de fato” (estudante 2).
“Fui colocada em momentos de desafios, conflitos, experiências das quais
afirmo que me surpreenderam” (estudante 3).

Neste processo de ensino remoto, a descoberta da experiência de movimento seja em
interação ou sozinho/a (em casa), permitiu a todos/as explorar suas possibilidades, buscando
entender sua dança, entender como ser um/a professor/a que ensina dança, nos permitiu
superar a limitação da tela e construir inúmeras possibilidades de dançar no quarto, na sala, no
quintal, com pai, mãe, crianças da casa etc.

Temos clareza que as aulas no presencial seriam muito mais ricas, mas não podemos
negar que neste formato o desafio individual e coletivo foi um potencializador de nossas
experiências.
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EVERYTHING WITHIN THE SCREEN: CHALLENGES TO DANCE
TEACHING AT ESEF/UPE
The experience report was developed in a Physical Education Licentiate class within the
discipline of Dance through remote teaching. We analyzed the possibility of dialoguing with
other students and teachers about the actions taken to deal with this limitation that gave us
the opportunity to build our possibilities.
KEYWORDS: dance; remote teaching; physical education.

TODO DENTRO DE LA PANTALLA: DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA
DE DANZA EN ESEF / UPE
El relato de experiencia se desarrolló en una clase de Licenciatura en Educación Física
dentro de la disciplina de Danza a través de la enseñanza a distancia. Analizamos la
posibilidad de dialogar con otros estudiantes y docentes sobre las acciones tomadas para
enfrentar esta limitación que nos brindó la oportunidad de construir nuestras posibilidades.
PALABRAS CLAVES: danza; enseñanza a distancia; educación física.

USO DE VÍDEOS PARA CRIAÇÃO DE BRINQUEDOS: UMA
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Brinquedo; Tecnologia; Vídeos YouTube.
INTRODUÇÃO
Foi aqui investigada a utilização de sites com vídeos para a criação de brinquedos com
as crianças no LABRINCA 2 , visando saber se é possível utilizar as mídias digitais para
ensinar crianças a construírem brinquedos, com atenção a como esse processo ocorre. É um
recorte de uma pesquisa mais ampla, que se propôs a compreender as múltiplas relações que
podem se estabelecer entre uma brinquedoteca escolar e os jogos eletrônicos. (PETERS;
PADILHA; JOENCK, 1994).
Realizaram-se três oficinas de criação de brinquedos (origami de sapo, barangandã e
boneca abayomi) a partir de vídeos do YouTube, com crianças que frequentavam do 3º ao 5º
ano dos Anos Inicias do Colégio de Aplicação. Para a coleta de informações utilizou-se a
observação direta e filmagens (também transcritas). O registro dos eventos em imagens
(videografia), permitiu resgatar as ações comunicativas, gestuais e as sutilezas das interações
(MEIRA, 1994). A análise foi qualitativa.
DAS OFICINAS
A atração que o brinquedo exerce parece se relacionar às possibilidades de ação, como
no caso do origami, em que a bolsista demonstrou como se brinca e, no processo de
1
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construção, apresentou outros modos de fazer. Se não há variações no vídeo, havia o uso da
pausa e repetição, possibilitando parar o tempo. Em contrapartida, o tempo da brinquedoteca e
também da oficina e da pesquisa, influenciaram na forma de confecção, que nem sempre
aconteceu no tempo das crianças. Além disso, houve a falta de conhecimento técnico para
manusear um instrumento, e uma postura bastante passiva, de não tentar fazer por si mesmo.
Talvez, as crianças tenham mais interesse em usar o brinquedo, do que na sua construção já
pré-determinada pelo vídeo.
Além da relação com as tecnologias, as oficinas também oportunizaram interações das
crianças entre si e com os adultos presentes, consolidando ou tensionando posições. No
processo de construção, aqueles que aprendiam por meio do vídeo/observação ensinavam os
demais. Enquanto interagem também constroem suas visões de mundo, como sobre ser gordo
ou magro (no caso da boneca), ou sobre formas de pertencimento (talvez uma questão de
gênero) por meio da auto depreciação do que era produzido, levando a um riso compartilhado.
Houve momentos singulares de expressão de como se relacionam com o mundo, em
que exploraram possibilidades de ser dos materiais com usos e sentidos não previstos: a fita
crepe rodopiou no ar, e também virou cabelo. A capacidade mimética, que é condição de
produzir e reconhecer semelhanças (BENJAMIN, 1994), permite a transformação real ou
imaginária dos materiais. Essa relação particular com os objetos também ocorre na
construção: o ritmo da produção é singular, havendo necessidade de ir além da observação do
vídeo, no que a mediação da bolsista contribui para se estabelecer uma relação viva, única.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que é possível utilizar as mídias digitais para ensinar as crianças a
construírem brinquedos, no que a tecnologia abriu a possibilidade de pausa e repetição,
contudo a mediação da bolsista, que apresentava outras formas de fazer, se mostrou essencial.
Algumas crianças ficaram um pouco passivas, talvez pelo interesse em apenas usar o
brinquedo, ou pela falta de hábito de uso da tecnologia para confecção, ou mesmo de
construí-lo manualmente. Por fim, nas interações entre si e com os adultos, as crianças
aprendiam, ensinavam, e expuseram e construíram visões de mundo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: cultura corporal; educação física; exergames
INTRODUÇÃO
A dança é considerada um meio pelo qual o homem expressa diversos acontecimentos
da sua vida através de ritmos e sons. Por meio dos movimentos corporais ele consegue
expressar sentimentos (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.56). Na escola, a dança é
vivenciada desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio, como conteúdo da cultura corporal
das aulas de Educação Física, possibilitando aos alunos uma reflexão mais ampla sobre este
aspecto (PERNAMBUCO, 2013). Uma das possibilidades de trabalhar o conteúdo dança na
escola é através de recursos didáticos. Dentre esses encontram-se os exergames que são
conceituados como jogos interativos que utilizam do movimento corporal para gerar
movimentos no mundo virtual (LIN, 2015). Um dos exergames que tem a dança como
objetivo é o Just Dance®, desenvolvido pela empresa Ubisoft®. Contudo, devido aos altos
custos para aquisição de equipamentos de captação de movimento pelas escolas públicas
brasileiras, a utilização desse tipo de recurso acaba sendo inviabilizada. Todavia, outros meios
podem ser utilizados para proporcionar uma vivência parecida com a dos exergames, sendo
um desses meios a utilização de vídeos durante as aulas. O objetivo deste trabalho é demostrar
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a utilização de vídeos do jogo Just Dance® para trabalhar a dança nas aulas de Educação
Física no Ensino Fundamental.
METODOLOGIA
O trabalho retrata um relato de experiência, ocorrido durante o estágio obrigatório da
disciplina: Estágio em Educação Física Escolar - Ensino Fundamental. Segundo Gil (2008), o
relato de experiência descreve uma vivência que possa contribuir de forma significativa para a
área de atuação. A vivência aconteceu durante a aula do conteúdo Dança, em uma turma com
30 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Pedro Ribeiro, localizada no
município de Vitória de Santo Antão (PE). As aulas de Educação Física foram realizadas na
quadra poliesportiva da escola e possuíam duração de 50 minutos, e foi dividida em três
momentos com objetivos diferentes. O primeiro momento teve como objetivo o aquecimento
para a prática da aula. Na sequência, o objetivo foi familiarizar os estudantes com a
necessidade de repetir movimentos apresentados no vídeo, desta forma, foi utilizado um jogo
de imitação. O último momento, compreendia a prática em si com os vídeos do jogo Just
Dance®. Para este momento foi utilizado um projetor multimídia com saída de áudio
acoplado a um computador. A projeção era realizada em uma tela que permitia que todos os
estudantes tivessem boa visualização do conteúdo exibido. Os vídeos utilizados foram
acessados através do site Youtube®.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao iniciarmos a aula, relatamos que o conteúdo trabalhado seria a Dança. Alguns
estudantes começaram expressar que não gostavam de dançar. Essas falas vão ao encontro do
estudo de Cordovil et al (2018) que entrevistaram 17 estudantes e perguntados quais dos
cinco conteúdos da cultura corporal eles tinham mais interesse em vivenciar nas aulas
Educação Física, apenas 10% escolheram a dança. Para tentar quebrar esse paradigma,
iniciamos a aula com um aquecimento lúdico utilizando balões de festa. O objetivo era fazer
com que os alunos realizassem diferentes movimentos sem deixar o balão cair. Na segunda
parte da aula, realizamos um grande círculo com intuito de trabalhar a improvisação
utilizando essa atividade como preparativo e familiarização para o uso do Just Dance®. O
processo de criação e movimentação, irá proporcionar uma melhor consciência corporal e

estimular a criatividade (DE MEDEIROS e DE ANDRADE, 2020). Nessa atividade, os
alunos criaram um movimento e os demais alunos replicaram. Ao chegarmos ao objetivo
principal da aula e iniciarmos a exposição dos vídeos sendo apresentados cinco músicas
diferentes, notamos que todos os alunos estavam participando. Mesmo sem a presença do
videogame com a captação dos movimentos, nenhum aluno mostrou falta de interesse em
continuar dançando. O estudo de Lin (2015) mostrou algo parecido, onde mesmo sabendo que
estavam dançando um vídeo, os participantes continuaram demonstrando esforços
semelhantes àqueles que utilizavam o videogame com sensor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os vídeos das músicas do Just Dance® são uma possibilidade para trabalhar o
conteúdo Dança nas aulas de Educação Física, mas vale lembrar que o professor deve ter
noção de como utilizar esse recurso didático em sua aula, para assim despertar o interesse do
aluno, facilitando o processo de aprendizagem. Outro ponto a ser considerado é que a
exposição prolongada aos exergames podem gerar resultados negativos nos alunos, como por
exemplo, a diminuição do interesse (SUN, 2013). Porém, quando utilizado de forma
balanceada, a ludicidade presente nesta atividade é uma estratégia de engajamento dos
estudantes ao conteúdo visto que atividades lúdicas irão proporcionar experiências
motivadoras, despertando o interesse desse aluno durante as aulas, colaborando assim com o
processo de aprendizagem (DA SILVA, 2011).
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RESUMO
O objetivo é analisar concepções e percepções de violências sofridas por professores (em
geral) e professores de Educação Física (EF) em Viçosa, Minas Gerais. A partir de método
qualitativo, por meio de entrevistas, levantou-se 3 categorias de análise: 1) Escola como
espaço de reprodução de violências; 2) professores e o cotidiano de violências; 3) violências
e desvalorização profissional. Há pontos comuns a todos os docentes, bem como específicos
da violência percebida por professores de EF.
PALAVRAS-CHAVE: violência; Educação Física; professor.
INTRODUÇÃO
A violência é um fato social e, como tal, manifesta-se como um fenômeno dinâmico
nas relações estabelecidas entre os sujeitos. Ao longo da história, a violência foi sujeita a
mecanismos de organização e regulação social, por meio de regras e processos civilizatórios,
a partir de diferentes instituições sociais, tais como a família, a religião, a escola, etc. (ELIAS;
DUNNING, 1992).
Diferentes perspectivas sobre o conceito de violência dialogam e se complementam na
articulação entre Ciências da Saúde e Ciências Humanas e Sociais. Nesta perspectiva,
Schraiber, D’ Oliveira e Couto (2006) pontuam a violência como uma questão social e de
saúde pública, que se apresenta como uma violação de direitos e ocorre de diversas formas
(física, psicológica, sexual, etc.).
A escola como instituição social está sujeita a expressões de violências. O binômio
violência escolar tem sido objeto de investigação de pesquisas que demonstram que as
expressões da violência se dão de variadas maneiras, inclusive contra os professores
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(ABRAMOVAY, 2005). Entretanto, pesquisas brasileiras e internacionais sobre esse tema
ainda tendem a se concentrar nas agressões sofridas pelos alunos (PINHEIRO, et al., 2020).
Em pesquisa internacional realizada com mais de 100 mil professores em todo o
mundo, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking de violências sofridas por professores
(BRASIL, 2014). Diante desse cenário, o objetivo desta pesquisa é analisar concepções e
percepções de violência sofridas por professores em geral e professores de Educação Física
atuantes na rede pública de ensino, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Portanto, esta
investigação pretende, também, identificar eventuais especificidades das percepções de
violência sofridas por professores de Educação Física em relação a outras áreas do
conhecimento. Interessa-se, peculiarmente, pelas violências contra professores praticadas por
alunos.
De fato, poucos trabalhos na Educação Física tematizam a violência sofrida por
professores. Levandoski, Ogg e Cardoso (2011) realizaram uma análise quantitativa no
Paraná que constatou que 87,3% dos professores de Educação Física sofreram algum episódio
de violência na escola. Este trabalho pode contribuir para esta temática baseando-se na
perspectiva de professores e professores de Educação Física mineiros, destacando-se as
especificidades dos últimos.
METODOLOGIA
Esta pesquisa é de natureza qualitativa e foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa
com seres humanos da Universidade Federal de Viçosa, sob o número de parecer: 3.639.588.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores de Educação Física e
de outras áreas do conhecimento, atuantes na educação básica pública de Viçosa, Minas
Gerais, Brasil em 2020. Essa escolha pela rede pública justifica-se, pois, no Brasil, trata-se da
maneira mais expansiva de acesso à educação como um direito e acolhe atores sociais de
diversas realidades sociais. Optou-se por incluir professores de ensino médio, etapa final da
educação básica, pois, neste nível de ensino o professor lida com estudantes que refletem
atitudes e valores de seus anos de escolarização e diferentes instâncias socializadoras.
Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que consiste em três fases principais: a
pré-análise – sistematizar e operacionalizar as ideias, selecionando os elementos principais
contidos nas transcrições da entrevista e elaborando os indicadores para interpretação final; a

exploração do material – codificação e decomposição das mensagens; e a elaboração das
interpretações e inferências como resultados (BARDIN, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram realizadas cinco entrevistas com professores de educação física (PEFI) e cinco
com professores de outras áreas do conhecimento (POA), a saber: Ciências, Artes, Língua
Portuguesa e Física. Dessa forma, por meio da pré-análise e exploração do material, foram
estabelecidas três categorias: 1) Escola como espaço de reprodução de violências; 2)
professores e o cotidiano de violências; 3) violências e desvalorização profissional.
Na categoria 1, observou-se que a violência nas escolas é multifatorial e abrange não
somente a violência contra professores, mas, também a violência entre os próprios estudantes
e outros atores sociais implicados:
POA 3: ...aluno com aluno principalmente menino contra menina.... E você
tem que fazer todo um trabalho mediador de tentar acalmar os ânimos,
porque é bem triste isso, é bem complicado. Já vi uma professora tendo
problemas com uma aluna e chamar a mãe, e a mãe tentar bater nessa
professora na porta da escola... A mãe ameaçou bater, ficou jogando pedra
na janela da casa dessa professora.
PEFI 4: Muita violência na escola [...] Hoje de manhã nós chegamos aqui na
escola e sabe o que que tinha? Você vai achar assim, horrível: cocô humano!
Fezes humanas esfregadas na mesa inteira da cantina, nas maçanetas da
porta da cantina, no cadeado, no orifício aonde coloca a chave. Aí foi
chamado a polícia, foi feito um boletim de ocorrência...A gente chegou na
escola hoje e ver essa cena lamentável...

Deve-se atentar, com base nestes relatos, que a violência é um problema social que se
manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo na escola,
inclusive a comunidade da qual a mesma faz parte (ABRAMOVAY, 2005). Embora a maioria
dos professores alegue que tematiza a violência com os alunos em suas aulas ou projetos, a
categoria 2 ilustra que a percepção de violência no cotidiano é acentuada. Todos os
entrevistados relataram que sofreram violências praticadas por alunos e todos afirmaram não
saberem qual ação ou medida tomar ao sofrerem qualquer tipo de violência na escola. Os
relatos exemplificam as situações:
POA 5: Além das ameaças, tem um aluno que me perseguiu da escola até na
(sic) minha casa. Então assim, eu tive que pedir o (sic) meu irmão para me
buscar de carro, pois, eu fiquei com medo, sabe? Isso me trouxe uma série

de problemas psicológicos, entendeu? Falha de memória, eu dormia e
acordava assustado...
PEFI 4: Já sofri violência verbal, já sofri tentativa de violência física,
porque um aluno arremessou um chinelo em mim...Muita violência verbal
de enfrentamento...Ah! Meu pneu da moto também foi esvaziado por um
aluno, só pra constar.

Há relatos que revelam peculiaridades sobre a percepção de violências sofridas por
PEFIs, como se verifica abaixo:
PEFI 4: É obvio que o professor de Educação Física não sofre violência, ele
não dá aula! ... Ele leva os alunos para a quadra e deixa o aluno jogar bola.
Que aluno que vai achar ruim um professor assim? ... Aquele que realmente
dá aula, que eu falo que é o meu caso, porque eu me esforço...quando eu me
esforço eu sofro violência! Quando eu dou aula, eu sofro violência! Porque
o aluno ele não quer aula, ele quer o “rola bola” que ele foi acostumado há
tantos anos na escola.

A fala acima demonstra um conhecido problema na Educação Física como
componente curricular, que muitas vezes é conduzido sem intencionalidade pedagógica clara
por variados fatores (como a formação, a compreensão limitada da área do conhecimento,
etc.). Isso relembra debates sobre a necessidade de superar a banalização da prática
pedagógica em Educação Física, mas, que é ao mesmo tempo tensionada pela precarização do
trabalho docente e resistências da cultura escolar (FARIA; BRACHT; MACHADO, 2010).
Ainda nesta categoria, os PEFIs entrevistados destacaram peculiaridades da área
referente à gestão do espaço físico e de materiais de aulas que, segundo eles, ocasionam
dificuldades a mais para perceber e lidar com as violências de forma geral, como diz PEFI3:
“Então, na quadra, como é um ambiente amplo e não fica tão aos olhos do professor... então,

às vezes, ele não consegue observar a violência, né? ”.
A categoria analítica 3 ressalta a desmotivação e desvalorização que são relatadas
pelos professores ao reconhecerem as implicações e consequências do cotidiano de
violências:
POA 5: Medo de dar aula eu sempre tive [...] a todo momento
tenho...Então, isso atrapalha a condução da aula, isso leva ao estresse,
extremo estresse do professor [...] e não somente eu, eu vejo dentro
profissão que os colegas entram na sala sempre com um pouco
insegurança, a gente não sabe a reação do aluno.

eu
ao
da
de

PEFI 3: Medo, mas, um medo assim... porque o aluno sob o uso de drogas,
né?! Ele, às vezes, se torna violento. Às vezes nem é consciente, né? ...Já
teve um caso de um aluno que já entrou armado e queria matar a diretora. A

gente estava lá dentro da escola, ele chegou armado e falou: “- Cadê a

diretora? Eu vou matar ela!” Ela teve que se esconder.

Nesta categoria, outra especificidade pontuada por PEFIs foi a avaliação. A falta de
atribuição de notas somativas foi mencionada como fator que agrava o problema da violência
contra professores de Educação Física, pois, descredibiliza o papel da área na formação dos
alunos, que desvalorizam o componente curricular e o professor2. Aqui, faz-se a ressalva de
não tratar a avaliação como estratégia de punição ou coibição da violência, mas sim tomar por
base teorias educacionais apropriadas pela Educação Física que compreendem a avaliação de
forma ampla, para refletir todo o processo de ensino-aprendizagem (DARIDO; JUNIOR,
2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que a violência contra professores é marcada no cotidiano dos
entrevistados e se apresenta para professores (em geral) e professores de Educação Física em
pontos comuns e outros peculiares. São pontos comuns: as violências afetam professores em
seu cotidiano; o desconhecimento de mecanismos legais ou de apoio ao professor caso ele
sofra violências na escola; o sentimento de desvalorização no ciclo de violências sofridas.
Peculiarmente, PEFIs relataram a falta de intencionalidade pedagógica como fator que parece
atenuar a violência e, também, a resistência da cultura escolar a aulas sistematizadas do
componente, o que causa, também, violências; o gerenciamento de espaço físico e materiais
das aulas de Educação Física como fatores que se relacionam com a violência percebida; a
falta de avaliação como algo que descredibiliza a Educação Física tornando os professores da
área mais vulneráveis ainda à violência.
Ressalta-se a necessidade de um maior investimento em pesquisas qualitativas
sobre a violência contra professores e PEFIs, para que seja possível instruir e fomentar ações
e políticas governamentais e institucionais para o rompimento dessa cultura de violências.

A disciplina Educação Física não atribui nota somativa nas escolas públicas em que atuam os professores
entrevistados.
2

VIOLENCE AGAINST TEACHERS…PHYSICAL EDUCATION’S:
REALITIES IN A CITY FROM MINAS GERAIS
ABSTRACT
The objective is to analyze conceptions and perceptions of violences suffered by teachers (in
general) and physical Education (PE) teachers in Viçosa, Minas Gerais. Through qualitative
method and interviews, three analytical categories emerged: 1) school as a space of violences
reproduction; 2) teachers and daily violences; 3) violences and professional devaluation.
There are common point to all teaches, as those specifically related to PE teachers.
KEYWORDS: violence; Physical Education; teacher.

VIOLENCIA CONTRA MAESTROS... DE EDUCACIÓN FÍSICA:
REALIDADES EN UNA CIUDAD DE MINAS GERAIS
RESUMEN
El objetivo es analizar las concepciones y percepciones de la violencia que sufren los
docentes (en general) y los docentes de Educación Física (EF) en Viçosa, Minas Gerais. Por
un método cualitativo con entrevistas, se plantearon 3 categorías: 1) La escuela como
espacio de reproducción de la violencia; 2) maestros y violencia cotidiana; 3) violencia y
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30 ANOS DA PERSPECTIVA CRÍTICO-SUPERADORA:
PROBLEMÁTICAS ATUAIS 1
Carolina Picchetti Nascimento,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
RESUMO
O trabalho sistematiza parte dos resultados de uma pesquisa que investigou orientações
teórico-metodológicas para a atividade docente em Educação Física a partir da perspectiva
Critico-Superadora. Apresentam-se algumas problemáticas pedagógicas que estiveram
presentes na elaboração da obra Metodologia do Ensino da Educação Física e delineiam-se
expressões atuais dessas problemática para o desenvolvimento dos processos de ensino e de
aprendizagem em Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Educação Física; Perspectiva Crítico-Superadora; Escola

INTRODUÇÃO
A década de 80, do século XX, foi para a Educação Física brasileira um período
marcado por intensos debates em torno do seu papel social na escola. Em um cenário de lutas
políticas pela abertura democrática no país surgem proposições pedagógicas que, em comum,
buscavam superar os paradigmas até então hegemônicos da “aptidão física” e da
“esportivização” (BRACHT, 1999, OLIVEIRA, 1994). É nesse contexto que a perspectiva
denominada Crítico-Superadora formula a compreensão de que caberia à Educação Física
“tratar pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura
corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 62).
Quase 30 anos após a publicação do livro que deu origem à proposição pedagógica
Crítico-Superadora, Metodologia do Ensino de Educação Física, essa perspectiva segue
orientando a atividade de professores e pesquisadores em relação à sistematização de
respostas sobre o que ensinar, como ensinar e por que ensinar em Educação Física. Como
ressaltam Souza Jr et al (2011, p.407) analisando os, então, 20 anos de existência da obra do
Coletivo de Autores, “chegamos à atualidade ainda com sérios dilemas acerca de qual é o
conhecimento específico da Educação Física na escola”.
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O presente texto apresenta alguns dos resultados de uma pesquisa que se debruçou a
compreender as contribuições teórico-metodológicas da perspectiva Critico-Superadora para a
atuação do professor de Educação Física. Foi realizada uma análise dos fundamentos teóricos
presentes na obra Metodologia do ensino da Educação Física a fim de sistematizar as
principais problemáticas que impulsionaram a sua produção e delinear algumas de suas
expressões atuais para a prática pedagógica da Educação Física na escola.
PROBLEMÁTICAS INICIAIS E DESAFIOS ATUAIS
Uma das problemáticas mais gerais delineadas pela proposição Crítico-Superadora
refere-se ao desenvolvimento de uma compreensão histórica e cultural dos conteúdos de
ensino em Educação Física, o que foi sintetizado na obra a partir da expressão “cultura
corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
O termo cultura corporal não surgiu na obra do Coletivo Autores, mas ganhou nela,
pela primeira vez, um corpo teórico e propriamente pedagógico, a partir da explicitação de
posições sobre escola, conhecimento, sociedade e formação humana. Dois princípios gerais
fundamentam a formulação do conceito de cultura corporal no Coletivo: a) a compreensão de
que uma proposta curricular deve expressar um projeto formativo comprometido “com os
interesses das camadas populares” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.28) e, assim,
orientado pela superação de todas e quaisquer formas de exploração dos sujeitos entre si e b)
um entendimento de que uma proposta pedagógica é diagnóstica, judicativa e teleológica
(COLETIVO DE AUTORES, 1992).
Mesmo não tendo criado a expressão cultura corporal, a obra do Coletivo de Autores
parece ter dado visibilidade a ela. O termo passou a ser cada vez mais difundida na área,
embora nem sempre acompanhado de uma conceituação (MARCASSA; NASCIMENTO,
2020). Quando se afirma que a Educação Física ensina as atividades da cultura corporal, o
que efetivamente está sendo proposto como conteúdos de ensino para esse componente
curricular?
Essa explicação aparece no Coletivo, em primeiro lugar, no reconhecimento de que
Jogo, Ginástica, Dança, Luta, Circo etc. são atividades humanas no mundo, de modo que seus
objetivos, regras, técnicas e capacidades sintetizam determinados significados ou relações
sociais (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Compreende-se, então, que “O homem se

apropria da cultura corporal dispondo sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o
agonístico, o estético ou outros, que são representações, idéias, conceitos produzidos pela
consciência social e que pode ser chamado de ‘significações objetivas’” (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p. 62). O fundamento dessa conceituação está nos aportes da Teoria
Histórico-Cultural, particularmente em Leontiev (1983), para quem os significados são a “[...]
cristalização da experiência social, da práxis social da humanidade” (LEONTIEV, 1983, p.
225).
Em segundo lugar, a explicação da expressão cultura corporal aparece por meio do
conceito de historicidade.
É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando,
arremessando, balançando, jogando etc. Todas essas atividades corporais
foram construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a
determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas [...].
Por isso se afirma que a materialidade corpórea foi historicamente construída
e, portanto, existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos
socialmente produzidos e historicamente acumulados pela humanidade que
necessitam ser retraçados e transmitidos para os alunos na escola.
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 39).

Os fundamentos filosóficos que sustentam essas conceituações de significado e de
historicidade encontram-se na categoria marxiana de atividade humana, como ação dos
sujeitos produzindo a materialidade social (ideias, valores, objetos, linguagem) e,
concomitantemente, produzindo-se a si mesmos (MARX; ENGELS, 2007).
Em que pese a necessidade de se seguir aprofundando os estudos sobre essas
categorias (significado, historicidade e atividade), a tarefa que segue para aqueles que se
fundamentam na perspectiva Crítico-Superada é a de explicar quais são os significados
específicos presentes em cada uma das atividades da cultura corporal, sistematizando os
conhecimentos a serem ensinadas e aprendidas nas aulas de Educação Física.
Nota-se, então, que mais do que deixar um conjunto de respostas “acabadas”, a
potencialidade e a atualidade da perspectiva Crítico-Superadora, 30 anos após sua elaboração,
encontra-se no conjunto de problemáticas que foram delineadas para o ensino da Educação
Física e que seguem permitindo àqueles que nela se fundamentam sistematizar respostas e
gerar novas questões.

OS SIGNIFICADOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL:
UM BREVE EXERCÍCIO DE ANÁLISE
Admitindo que o pega-pega seja um exemplar das atividades da cultura corporal parte
da tarefa pedagógica de professores e pesquisadores que se fundamentam na perspectiva
Crítico-Superadora está em explicar qual seria o significado específico do pega-pega, isto é, o
que o faz ser uma atividade humana única, sintetizando relações culturais e históricas, que
deveriam ser apropriadas pelas novas gerações.
Estaria a dimensão cultural e histórica do pega-pega nos “contextos” a partir dos quais
o jogo se realiza, isto é, nas formas regionais ou locais de brincar de pega-pega? Ou a
dimensão “histórica” e “cultural” do pega-pega aparece quando se “tematiza” esse jogo,
fazendo-o carregar determinadas relações sociais como, por exemplo, a escravatura, ao
atribuir os papéis de “capitão do mato” (pegador) e “escravo” (quem foge) aos jogadores?
Essas duas posições indicam uma compreensão de que não haveria um significado
suficientemente relevante no pega-pega em si, sendo preciso, então, “acrescentar” outros
significados a ele: a cultura regional em um caso e a tematização da escravatura no outro. A
pergunta que fica, então, é se haveria um significado específico do pega-pega, capaz de
expressar um conjunto de relações sociais próprias a esse jogo e que poderiam ocupar o papel
de conhecimentos de ensino e aprendizagem em Educação Física.
Esse significado específico vem sendo compreendido a partir do entendimento de que
o pega-pega cristaliza em seus objetivos, regras e ações relações lúdicas de fuga e
perseguição, que aparecem na brincadeira destituídas de suas formas utilitárias
(NASCIMENTO, 2014). O que fica cristalizado como conteúdo específico da brincadeira de
pega-pega são, então, as capacidades humanas historicamente criadas e que permitem a cada
sujeito atuar criadoramente diante das necessidades lúdicas de fugir e perseguir
corporalmente. Esse significado específico do pega-pega constitui o ponto de partida para se
reconstituir, no ensino, os diversos e múltiplos significados que podem compor essa
brincadeira.
Considerar a historicidade das atividades da cultura corporal implica em explicar os
vínculos e transições entre os significados específicos de cada uma dessas atividades e os
significados gerais, próprios da atividade humana em uma sociedade de classes e
profundamente desigual. Essa é a importância de se sistematizar os significados específicos

das atividades da cultura corporal em uma perspectiva Crítico-Superadora, tanto em relação
aos seus grandes “eixos” (Jogo, Luta, Ginástica, Dança) quanto em relação à cada
manifestação corporal com a qual se irá trabalhar (o pega-pega; o vôlei; a queimada; o piquebandeira etc.), contribuindo para dar concretude à afirmação de que a Educação Física ensina
as “atividades da cultura corporal”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este texto indicou o caminho percorrido na pesquisa para sistematizar as principais
problemáticas pedagógicas que estiveram presentes na elaboração da perspectiva CríticoSuperadora, notadamente, a formulação do conceito de cultura corporal. Foi indicada a
unidade entre as categorias significado, historicidade e atividade no conceito de cultura
corporal presente no Coletivo de Autores.
A perspectiva Crítico-Superadora segue instrumentalizando, aqueles que nela se
fundamentam, a descobrir caminhos para responder as perguntas “o que ensinamos”, “como
ensinamos” e “por que ensinamos” em Educação Física, dando concretude à afirmação de que
a obra do Coletivo de Autores é uma clássico. As problemáticas que movimentaram à
produção da obra Metodologia do Ensino da Educação Física seguem nos permitindo
formular novas questões dentro de um mesma direção e “vontade política de construção de
uma teoria geral da Educação Física que consubstancie uma prática transformadora”
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 43).

30 YEARS OF THE CRITICAL-OVERCOMING PERSPECTIVE:
CURRENT PROBLEMATICS
ABSTRACT
The work systematizes part of the results of a research that investigated theoreticalmethodological orientations for teaching activity in Physical Education based on the CriticalOvercoming perspective. Some pedagogical problematic that were present in the elaboration
of the work Methodology of Teaching of Physical Education are presented as well it is
outlined current expressions of these problematic for the development of teaching and
learning processes in Physical Education at school.
KEYWORDS: Physical Education Teaching; Critical-Overcoming perspective; Schooling

30 AÑOS DE LA PERSPECTIVA CRÍTICO-SUPERADORA:
CONTRIBUCIONES AL DEBATE ACTUAL
RESUMEN
El trabajo sistematiza parte de los resultados de una investigación sobre orientationes
teórico-metodológicas para la actividad docente en Educación Física desde la perspectiva
Crítico-Superadora. Se presentan algunas cuestiones pedagógicas que estuvieron presentes
en la elaboración del trabajo Metodología de la Enseñanza de la Educación Física y se
perfilan expresiones actuales de estas cuestiones para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en Educación Física en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza de la Educación Física; Perspectiva Crítico-Superadora;
Escuela
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A COEDUCAÇÃO E O ENSINO DO FUTEBOL NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA (EF): EXPERIÊNCIAS NO ENSINO
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RESUMO
O objetivo do estudo é relatar as experiências com o conteúdo futebol nas aulas de EF, a
partir da coeducação, no ensino fundamental I. Justifica-se este estudo a partir de uma
avaliação diagnóstica percebendo falas sexistas dos alunos. Trata-se de um estudo
qualitativo, realizado no estágio supervisionado em uma escola pública de Alagoas. A
análise dos dados foi orientada por Holliday (2006). Conclui-se que a proposta coeducativa
proporcionou mudanças positivas verificadas nas intervenções.
PALAVRAS-CHAVE: Aulas mistas. Esporte. Estágio Supervisionado.
INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios enfrentados por professores de EF em sua prática pedagógica
refere-se ao trabalho com a coeducação, afinal o “[...] fato de se juntar meninos e meninas não
garante uma revisão de preconceitos e discriminações presentes em nossa sociedade”
(SOUZA JUNIOR, 2004, p.82). Sendo necessário uma educação para a equidade a partir da
infância, atribuindo às brincadeiras e convívio social valores que visem o respeito às
diferenças, empatia e solidariedade.
O presente estudo parte das experiências vivenciadas no estágio supervisionado II²,
desenvolvido em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola pública do
estado de Alagoas. Justifica-se este estudo a partir de uma avaliação diagnóstica na qual
percebeu-se nos estudantes falas sexistas, entre elas: “mulheres, professoras de Educação
Física? Vocês sabem jogar futebol?”. Diante desse contexto, sentiu-se a necessidade de
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade
Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Possui uma carga horária de 100 horas.
1
2

tematizar o conteúdo futebol através de uma proposta coeducativa, enfatizando a participação
feminina no esporte. Sendo assim, este estudo tem por objetivo relatar as experiências com o
conteúdo futebol nas aulas de EF, a partir da coeducação, no ensino fundamental I.
Darido e Souza Júnior (2007) relatam que o futebol ensinado nas aulas de EF
raramente ultrapassa os aspectos históricos, técnicos e o jogar livremente. Assim, argumentam
que cabe aos professores de EF: “[...] quando for tratar de futebol, ir além do fazer (técnicas e
táticas), mas abordar a sua presença na cultura, as suas transformações ao longo da história”,
ratificando a importância de enfatizar a participação feminina no esporte, a fim de
desmistificar preconceitos, realizar uma reflexão crítica sobre essa manifestação cultural e
incentivar a participação de meninas e meninos durante as aulas.

COEDUCAÇÃO NAS AULAS DE EF
A discussão sobre a coeducação na perspectiva de Saraiva (2005, p.175) “[...] é
“precária” no contexto geral da Educação Física brasileira, em que pesem os esforços de
algumas investigações sobre as questões de gênero na EF, bem como as poucas pesquisas
empíricas com as aulas mistas”. Esse debate tem se tornado cada vez mais relevante, visto
que ainda nos dias atuais, perdura-se um contexto social meramente conservador,
impregnado de valores sexistas.
As aulas de EF com bases coeducativas não devem abordar apenas a igualdade entre
os sexos, mas sim a equidade, tendo em vista que, não basta apenas que meninos e meninas
estejam em um mesmo ambiente educacional para se considerar a coeducação, é preciso que
seja evidenciado no trabalho pedagógico a partir metodologias de ensino, propostas de
práticas e atividades que visem desconstruir a disparidade entre gêneros, raças e etnias.
[...] a co-educação como uma prática conjunta de meninas e meninos, que
propicia as mesmas vivências de movimento para ambos na aula de
Educação Física. Essa prática está fundamentada, entre outras razões, na
compreensão de que os movimentos não têm sexo, e de que a discriminação
tradicional de movimentos para homens e mulheres é construída no processo
de socialização das pessoas, sendo, portanto atrelada a visões/valores
culturais. (SARAIVA; FIAMONCINI; 2006, p.97).

Não há como negar a relação histórica de dominação do homem sobre a mulher na
sociedade e na própria trajetória histórica da EF. Entretanto, a escola é um dos lugares em
que essa relação de dominação seja do homem sobre a mulher, do mais forte sobre o mais

fraco ou do mais habilidoso sobre o mesmo habilidoso deve começar a deixar de existir,
dando lugar a coeducação, e consequentemente, a equidade entre os sujeitos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo caracteriza-se como qualitativo, no qual segundo Minayo (1994)
responde a questões muito particulares, se preocupando, no âmbito das ciências sociais, com
um nível de realidade que não pode ser quantificado.
Os planos de aula do projeto de intervenção e o caderno de campo foram utilizados
como instrumentos de coleta de dados, no qual registrou-se as observações e acontecimentos
de cada aula, inclusive os discursos, comportamento e interação entre os alunos.
A análise dos dados foi orientada pela sistematização de experiências proposta por
Holliday (2006), que permite apropriar-se da experiência vivida e dar conta dela,
compartilhando com os outros o aprendido.
MATERIAIS E MÉTODOS
A abordagem Crítico-Superadora norteou as intervenções, pois busca “desenvolver
uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o
homem tem produzido no decorrer da história” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 26),
sendo o método da práxis social de Saviani (2003), utilizado para o desenvolvimento das
aulas.
Na primeira aula, um quebra-cabeça com a imagem de um menino e uma menina
jogando futebol foi usado para apresentar o conteúdo, realizando um diagnóstico do
conhecimento prévio a partir de suas falas. Apresentou-se o contexto histórico e algumas
características da modalidade, foi confeccionado um cartaz com ilustrações do que seria ou
não permitido nas aulas, assim como algumas regras do futebol. Executou-se em grupos
mistos a atividade do futebol de pano que consiste em fazer movimentos com as pontas do
lençol levando a bola a se mover, até cair em um dos furos, as meninas demonstraram mais
estratégia ao perceber que gestos sutis e não força para mover a bola, já os meninos
apresentaram maior euforia.
Já na segunda aula, realizou-se o jogo de estoura balão contendo os fundamentos do
futebol, seguido da explicação e demonstração por parte dos estudantes e professoras. Além

dessa, foram desenvolvidas atividades como estafeta de bexiga na barriga, passe e recepção
de linha de fundo, roda de passe e futebol de dois (menino e menina).
A terceira aula, iniciou-se com a música “jogadeira”, houve o debate entusiasmado
sobre a participação feminina no futebol, os estudantes se pronunciavam com falas como “a
mulher pode fazer tudo o que quiser”, “mulher sabe jogar futebol”, “gosto de jogar com as
meninas”. Logo após, foi solicitado que elaborassem um desenho como síntese da discussão.
Foram distribuídos materiais para a construção do jogo da memória com elementos
do futebol, estimulando o raciocínio, a concentração, direcionando questões sobre atitudes e
valores voltados ao respeito para com o outro, solidariedade e a competição presente no
jogo. Tendo em vista que, sobre a competição, é necessário que “não seja vista sempre como
um jogo de alguém contra, mas sim no jogar com alguém e contra si próprio” (SCAGLIA,
MONTAGNERE SOUZA, 2001, p. 4), levando em consideração, também durante as
atividades desenvolvidas.
Já na quarta aula, foram desenvolvidas as seguintes atividades: corrida do
caranguejo, jogo de condução de bola, driblando os cones e acertando os alvos, finalizando
com a primeira aproximação de uma partida de futebol mista (meninas e meninos).
Na quinta e última aula, ocorreu um minitorneio de futebol. A competição foi
pautada em princípios lúdicos, reafirmando as discussões e práticas vistas nas aulas
anteriores. Utilizou-se no primeiro momento atividades para o aquecimento como: montanha
russa com bola, boliche com os pés, e chute ao alvo, seguindo com o minitorneio, no qual a
turma foi dividida em quatro times mistos, disputando através de um simples chaveamento.
O minitorneio possibilitou um feedback da proposta da sistematização do futebol,
evidenciando o respeito com as regras e demais condições estabelecidas previamente, a
fruição ao longo das partidas, seja dentro ou fora de campo (na torcida).
Ao refletir sobre as intervenções do estágio, percebeu-se que, nas primeiras
atividades, a maioria dos meninos possuíam conhecimentos práticos sobre a modalidade,
seja em brincadeiras de rua ou aulas direcionadas através de projetos sociais da cidade. Já as
meninas interagiam timidamente, duas alunas relataram sobre o gosto pelo futebol por
influência de seus pais, sempre eram instigadas a participar das discussões, até mesmo por
incentivo dos meninos.

Buscou-se diversificar as formas de divisão dos grupos e a própria modificação de
regras para evitar a exclusão e propiciar a vivência da modalidade para todos. Inicialmente,
isso causou resistência, devido ao fato de os alunos preferirem manter-se nos mesmos
grupos, porém, essa situação logo foi superada e as tarefas coletivas foram acontecendo de
forma respeitosa.
Alguns instrumentos avaliativos foram utilizados, como um cartaz de avaliação
coletiva, onde ao final de cada intervenção havia reflexão sobre algumas competências
exigidas nas atividades, como o respeito, a colaboração, a participação e o comportamento
durante as aulas. Os alunos preenchiam o cartaz utilizando adesivos de bola de futebol nas
cores verde, amarela ou vermelha, correspondendo respectivamente a ótimo, bom e ruim.
Além disso, outros instrumentos foram usados como: produção de desenho sobre a
participação feminina no futebol e construção do quebra-cabeça.
As dificuldades encontradas foram: pouco espaço disponível para as atividades
práticas - mesmo havendo um campinho dentro da escola, que não era liberado para a EF; e
a falta de materiais de EF, sendo necessário utilizar material pessoal. Apesar disso, houve
exatidão a proposta de sistematizar o conteúdo futebol a partir de uma perspectiva da
coeducação, com o verdadeiro significado de aulas mistas, pois os estudantes vivenciaram,
na prática, situações que exigiam a reflexão de valores sociais relacionados a desigualdade
de direitos, divisão de espaços e integração entre os gêneros durante as aulas de EF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sistematização do futebol a partir da proposta da coeducação, proporcionou
mudanças positivas verificadas ao longo das aulas do estágio supervisionado – falas e atitudes
sem reflexos sexistas, participação integral das meninas nas atividades práticas e nos
momentos de debate, além do respeito empregado pelos meninos.
Vale ressaltar que, cabe aos professores de EF a devida atenção as questões de gênero
durante a aulas, a fim de possibilitar a construção de relações que respeitem e aceitem
diferenças, contribuído com a formação de cidadãos críticos.
Sendo assim, as diferenças não justificam a superioridade de um sexo em detrimento
do outro, essas diferenças devem ser respeitadas e compreendidas, visto que elas representam
instrumentos para o desenvolvimento de princípios de igualdade de direitos, equidade,
tolerância, respeito, dentre outros, sendo a escola como meio dessa interação.

CO-EDUCATION AND FOOTBALL TEACHING IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES (PE): EXPERIENCES IN ELEMENTARY
EDUCATION I
ABSTRACT
The objective of the study is to report the experiences with the soccer content in PE classes,
from co-education, in elementary school I. This study is justified by a diagnostic evaluation
perceiving sexist speeches of the students. This is a qualitative study, carried out in a
supervised internship in a public school in Alagoas. Data analysis was guided by Holliday
(2006). It is concluded that the co-educational proposal provided positive changes verified in
the interventions.
KEYWORDS: Mixed classes. Sport. Supervised internship.

COEDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE FÚTBOL EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA (EF): EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA I
RESUMEN
El objetivo del estudio es reportar las experiencias con los contenidos del fútbol en las clases
de Educación Física, desde la coeducación, en la escuela primaria I. Este estudio se justifica
mediante una evaluación diagnóstica percibiendo los discursos sexistas de los estudiantes. Se
trata de un estudio cualitativo, realizado en una pasantía supervisada en un colegio público
de Alagoas. El análisis de datos fue guiado por Holliday (2006). Se concluye que la
propuesta coeducativa aportó cambios positivos verificados en las intervenciones.
PALABRAS CLAVE: Clases mixtas. Deporte. Pasantía supervisada.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de
intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007.
FIAMONCINI, L.; SARAIVA, M. C.. Dança na Escola: a criação e a co-educação
em pauta. In: KUNZ, ELENOR (Org.). Didática da educação física 1. 4 ed. Ijuí: Editora
Unijuí, 2006.
HOLLIDAY, O. J. Para sistematizar experiências. Tradução de: Maria Viviana V. Resende.
2. Ed., revista. Brasília: MMA, 2006

MINAYO, M. C. de S. (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1994.
SARAIVA, M. C. Co-educação física e esportes: quando a diferença é mito. 2 ed. Ijuí:
Editora Unijuí, 2005.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 32 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
SCAGLIA, A. J.;MONTAGNER, P. C.;SOUZA, A.J. Pedagogia da competição em
esportes da teoria à busca de uma proposta escolar. São Paulo:Atlas, 2001.
SOUZA JÚNIOR, O. M. Educação Física escolar, co-educação e questões de gênero. In:
DARIDO, S. C.; MAITINO, E. M. (Org.). Pedagogia cidadã: cadernos de formação Educação Física. São Paulo: Ed. da UNESP, 2004. p. 71-86.

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO REMOTO: UMA EXPERIÊNCIA
NA REDE MUNICIPAL DE CURITIBA1
Carine Ferreira Costa
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC)
Vilson Aparecido da Mata
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Esse relato visa compartilhar a experiência do desenvolvimento do trabalho didático em
Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental numa escola da RMC2 durante o
ano letivo de 2020 no modelo remoto mediante as ações propostas pela administração
municipal e iniciativa do corpo docente da unidade apresentando resultados quantitativos da
participação da comunidade escolar nesse cenário.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
Com a necessidade de conter a transmissão da COVID 19 no Brasil, as escolas de
educação básica da RMC foram fechadas em março de 2020 e a continuidade do ano letivo
foi garantida através do ensino remoto. A RMC concluiu o ano letivo nesse formato. Esse
relato tem o intuito de compartilhar a experiência do trabalho didático remoto do ano 2020 do
componente curricular Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental em uma
escola municipal. Para isso explanaremos sobre as orientações oficiais do munícipio, a
organização da escola para execução dessas medidas, ações deliberadas pelo corpo docente da
unidade e o resultado quantitativo mostrando a participação da comunidade.
A publicação da Portaria n. 343 do MEC3, publicada em 17 de março, e da Medida
Provisória n. 934, publicada em 1º de abril, que respectivamente autorizou a substituição das
atividades presencias por atividades remotas e flexibilizou o cumprimento dos 200 dias
letivos, bem como o Parecer n.5 da CNE, que previu a garantia de que as 800 h/a previstas na
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LDB 4 9394/96 fossem contabilizadas também por atividades remotas, possibilitou amparo
legal para a realização de atividades que procuraram garantir o cumprimento do ano letivo via
transmissão pela internet.
No dia 16 de março de 2020 foi publicado o Decreto Municipal n. 421, declarando
situação de emergência pública na cidade. O documento determinou a suspensão das aulas
presenciais nas unidades de ensino municipais até o dia 12 de abril, uma medida de
antecipação dos dias destinados a recesso do calendário escolar. Apesar do alto índice de
contaminação da COVID-19 no município de Curitiba, a prefeitura visou sempre a
possibilidade de retorno às atividades presenciais optando por publicar decretos parciais
sempre indicando uma data para o retorno.
Com a publicação do segundo decreto com a suspensão das aulas presenciais, a
administração municipal firmou um convênio com o governo do estado do Paraná para a
transmissão de vídeo aulas produzidas pelos professores lotados na secretaria de educação via
canais de televisão aberta e Youtube, instituindo orientações para o trabalho remoto das
escolas nos seguimentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos e Educação Especial.
A transmissão das vídeo aulas iniciou em 13 de abril e a Instrução Normativa n.2 foi
publicada no dia 15 de abril, estabelecendo normas para as atividades pedagógicas não
presenciais, instituindo como responsabilidade do magistério o acompanhamento das aulas
transmitidas com registro em planilha elaborada pela secretaria com envio semanal às chefias
imediatas.
Essa normativa atribuiu às equipes diretivas das escolas a responsabilidade de
divulgar, orientar e esclarecer dúvidas de estudantes e responsáveis sobre as propostas de
trabalho e, mais tarde, o Ofício Circular n.10 do dia 27 de abril, salientou que cabia também à
direção das escolas criar estratégias de divulgação das atividades às famílias. Tais estratégias
incluíam a possibilidade de divulgação presencial ou on line. Para esta última, a página da
unidade escolar no portal de educação do município de Curitiba, bem como e-mails
corporativos, foram disponibilizados. As redes sociais (Facebook e Whatsapp) da unidade não
foram, a princípio, elencadas como instrumentos obrigatórios de divulgação, permanecendo
facultativos. O ofício indicou também a necessidade de abertura quinzenal das unidades para
4
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entrega do kit alimentação referente a merenda escolar e do kit pedagógico composto por
atividades complementares impressas de todos os componentes curriculares elaborados pelos
professores da unidade. A Instrução Normativa n. 2 e o Ofício Circular n.10 também deram
orientações sanitárias para a entrega dos kits, organização das equipes para a logística de
entrega, recebimento e correções.
A Instrução Normativa n.5 de 26 de agosto orientou as escolas sobre a organização,
mapeamento e análise dos portfólios dos estudantes e a elaboração de uma outra avaliação
diagnóstica mediante as atividades devolvidas pelos estudantes e a construção de um plano de
apoio pedagógico individual para serem desenvolvidas e referendadas em conselhos de classe
dos 1º e 2º trimestres, realizado em setembro e o conselho do 3º trimestre realizado entre a
segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro a critério de cada unidade, a fim de
organizar o caminho a ser seguido pelos professores no ano de 2021.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO REMOTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RMC: EXPERIÊNCIA E RESULTADOS
A experiência que relataremos aconteceu numa escola municipal localizada no bairro
do Cajuru, em Curitiba/PR. Essa escola funciona em três períodos (manhã, tarde e noite),
oferta a jornada integral e o atendimento para os anos iniciais do ensino fundamental é feito
nos períodos da manhã e tarde. No início do mês de dezembro, quando foi realizado o
conselho de classe do 3º trimestre, a escola contava com 676 alunos regularmente
matriculados, 31,5% deles alunos matriculados em período integral. A equipe da escola, em
grande parte, está lotada na unidade desde sua inauguração em 2006, inclusive a equipe
diretiva, que possui grande vínculo com a comunidade e exercita a gestão democrática. A
escola possui 17 turmas regulares dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo no período
da manhã 3 turmas do ciclo I e 6 turmas do ciclo II. Já o período da tarde conta com 8 turmas
do ciclo I. Para atender essa demanda há 4 professores de educação física, todos lotados na
unidade há mais de dois anos.
O início do trabalho remoto da unidade aconteceu com as professoras regentes e de
corregência responsáveis pelos componentes curriculares de Português, Matemática, História
e Geografia e Ciências, isso por elas terem maior carga horária com as turmas e para o teste
de receptividade da comunidade ao novo formato. Nesse período, os professores das áreas de

Artes, Educação Física e Ensino Religioso dedicaram-se exclusivamente ao acompanhamento
de vídeos aulas e ao estudo do currículo, pois no início de 2020 a SME 5 lançou uma nova
Proposta Curricular baseada na BNCC6.
As atividades complementares de Educação Física foram distribuídas a partir do mês
de junho e foram enviadas 12 atividades, sendo 3 sobre Ginástica e 9 sobre Jogos e
Brincadeiras, seguindo os conteúdos abordados em vídeos aulas que seguiram o padrão
obrigatório da rede: o 1º trimestre é destinado a Ginástica, 2º trimestre destinado a Jogos e
Brincadeiras e o 3º trimestre destinado a Dança e Lutas.
O envio dessas atividades foi o único instrumento de comunicação entre estudantes e
professores, no entanto, a organização da logística desse fluxo era todo de responsabilidade da
escola (construção e validação das atividades, impressão, entrega de materiais de apoio, entre
outros), bem como o custo desse material. Deliberou-se então (corpo docente e o setor
pedagógico), que as equipes dos turnos da manhã e da tarde deveriam estar em contato para
desenvolver atividades para as turmas, pois com as medidas sanitárias e o número de
trabalhadores do grupo de risco, a organização desse fluxo foi desenvolvida com um número
pequeno de servidores.
O envio das atividades complementares de Educação Física iniciou em junho e por
isso, a cada kit pedagógico foram enviadas 3 atividades do componente curricular de modo
que ao final do mês de julho os alunos já haviam recebido 12 atividades. No entanto,
aproximadamente 30% das atividades retornaram para correção. Assim, foi necessário pensar
estratégias alternativas para além das orientações oficiais. Uma das soluções encontradas foi
elaborar vídeos de atividades para as crianças na tentativa de resgatar o interesse. Devido à
falta de recursos e formação para essa nova modalidade, foi deliberado que não enviaríamos
mais atividades impressas e usaríamos os vídeos para fazer apelo de que os estudantes
realizassem as atividades e devolvessem na escola.
O mês de agosto foi destinado a desenvolver o conceito desses vídeos e os recursos
necessários. Com a constatação de que na nossa realidade concreta de trabalho tínhamos um
distanciamento dos recursos tecnológicos e a escola não dispunha dos instrumentos
necessários, a equipe diretiva sugeriu que usássemos nossa jornada de trabalho para procurar
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formação e as registrássemos na planilha de atividades, uma vez que teríamos de utilizar
equipamentos pessoais para realizar os vídeos e com isso o envio do material às famílias seria
mensal e começaria em setembro.
Com base nos dados coletados pela escola, que mostravam que mais de 80% da
comunidade utilizava o aparelho celular para as atividades remotas, foi criado um canal no
Youtube em que os vídeos das aulas eram postados e os links enviados nos grupos de
WhatsApp das turmas. O indicador utilizado para mensurar a receptividade foi a quantidade
de visualizações dos vídeos em quatro meses: nem 10% dos estudantes foram atingidos.
Para além da escassez de instrumentos adequados para desenvolver o trabalho, outro
fator determinante foi a estruturação das vídeo aulas na Proposta Curricular do munícipio
lançada no início de 2020 fundamentada pela política educacional da BNCC que diverge
radicalmente do que foi desenvolvido na Educação Física da RMC até o ano de 2019.
O ensino remoto foi a única forma de manutenção das atividades pedagógicas nesse
período de pandemia. Com isso, é importante ressaltar que houve estudantes que superaram as
limitações impostas e participaram do ensino remoto, esforçando-se para responder às
atividades propostas. Consideramos que poderia haver mais estudantes com participação
efetiva nas atividades caso as condições materiais de vida das famílias fossem levadas em
consideração quando o ensino remoto foi instituído. Diante da crise sanitária, as condições de
vida, as dificuldades com a formação educacional das famílias, bem como a ausência de
políticas públicas que facilitassem o acesso às plataformas e a ausência de uma política de
suporte econômico às famílias precarizaram a participação de estudantes no ensino remoto.
Muitos estudantes que não participaram das atividades de Educação Física entregaram
atividades dos componentes de Português e Matemática. Diante desse cenário, torna-se
importante uma reflexão sobre como o trabalho didático da Educação Física vem sendo
traçado, o modo pelo qual ela é recebida pela comunidade e como os conteúdos da cultura
corporal vem sendo valorizados ou não como conhecimento e formação importante para a
vida do indivíduo.

THE DIDACTIC WORK OF PHYSICAL EDUCATION DURING
REMOTE TEACHING: AN EXPERIENCE IN THE MUNICIPAL
NETWORK OF CURITIBA
ABSTRACT
This report had objective to share the experience of the development of didactic work in
Physical Education in the early years of elementary school in a education institution of
Curitiba Municipal Network during the academic year of 2020 in the remote model through
the proposed actions by the municipal administration and the iniciative of the group of school
teachers presenting quantitative results of the participation of the community in this period
pandemic.
KEYWORDS: School Physical Education, Remote Education, Covid 19.

LA OBRA DOCENTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA: UNA EXPERIENCIA EN LA RED
MUNICIPAL DE CURITIBA
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo compartir la experiencia de desarrollo de un trabajo
didáctico en Educación Física en los primeros años de la educación primaria en una
instituición educativa del sistema educativo en la ciudad em Curitiba en 2020 en el
enseñanza remota em acciones propuestas por la administración municipal y la iniciativa del
profesorado de la unidad presentando los dados cuantitativos de la participación de la
comunidad escolar durante la pandemia.
PALABRAS CLAVE: Educación Física Escolar, Enseñanza Remota, Covid 19.
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CREACIÓN DE JUEGOS DIGITALES EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA TELEEDUCACIÓN: CUANDO
LOS PROFESSORES Y ALUMNOS APRENDEM JUNTOS
RESUMEN
El trabajo presenta la experiencia de la creación de juegos digitales en las clases de
educación física en la educación técnica integrada a la escuela secundaria de un Instituto
Federal durante la educación a distancia. Tenía como objetivo establecer un diálogo con la
vida cotidiana de los estudiantes, proporcionar un trabajo colaborativo y un mayor
compromiso con la educación a distancia.
PALABRAS CLAVES: juegos digitales; educación física; enseñanza a distancia.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: UMA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL NO CENTENÁRIO
DE PAULO FREIRE1
Rosa Malena de Araújo Carvalho,
Universidade Federal Fluminense (UFF) e PPGEDU (FFP/UERJ)
RESUMO
Em perspectiva dialógica, a educação física contextualiza as práticas corporais e, a
Educação de Jovens e Adultos indaga o habitualmente desenvolvido na educação. Com uma
metodologia com/nos cotidianos, problematizamos o realizado por disciplina que aborda a
EJA na licenciatura em educação física da Universidade Federal Fluminense. Objetivando
contribuir com uma formação comprometida com a leitura de mundo, os resultados destacam
a responsabilidade das universidades para essa formação.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; Educação de Jovens e Adultos; experiências.
APRESENTAÇÃO
Esse artigo traz elementos, observações e avaliações fruto de diferentes pesquisas, as
quais impactam o desenvolvido na relação corpo, práticas corporais e Educação de Jovens e
Adultos (EJA). E, nesse processo, a urgência e a necessidade de realizar um trabalho docente
que considere a educação - e a vida em geral - direito de todos e todas.
Os motivos, portanto, também incluem questionar a conjuntura perversa em que vive a
maioria da população brasileira, uma realidade agudizada pelo contexto pandêmico, no qual o
poder público federal enfatiza que “a economia não pode parar” e não podemos “perder
tempo”. O que exemplifica a compreensão da organização da vida isolada das condições
sociais, mantendo uma abstração do corpo, distante da realidade em que se insere. No entanto,
ao situá-lo em um panorama histórico, cultural e, portanto, social, falamos em corporeidade, a
qual convida a perceber o corpo como uma construção histórica, produto e produtor de
sentidos e significados que extrapolam o biológico (BUTLER (2018), COLETIVO DE
AUTORES (2014), CARVALHO (2017), NAJMANOVICH (2001), dentre outros).
Concepção ainda não predominante em nosso cenário social e educacional.
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Ao formar docentes que relacionem estas ideias com os estudantes jovens e adultos
que iniciam e reiniciam seu processo de escolarização, torna-se fundamental a “leitura de
mundo” (FREIRE, 1987) para a compreensão das três funções principais dessa modalidade da
educação básica (reparadora, equalizadora e qualificadora (BRASIL, 2000)) em uma
perspectiva que supere o caráter compensatório, indicando a educação permanente e a criação
de uma sociedade em que todos e todas tenham acesso aos bens socialmente construídos –
como a educação.
Nesse movimento, desde 2009, na licenciatura em educação física da Universidade
Federal Fluminense, realizamos diferentes projetos para que graduandos/as conheçam a
realidade da EJA e, ao mesmo tempo, exercitem a ampliação das formas de caracterizar a
presença da educação física nos espaços escolares. Desde 2017, com caráter optativo,
desenvolvemos uma disciplina e, no segundo semestre de 2021, ano em que comemoramos o
centenário de Paulo Freire - Patrono da Educação Brasileira, internacionalmente referência na
educação de adultos -, após ajuste curricular realizado em 2018, o estudo da educação física
escolar na EJA será ofertado em caráter obrigatório para os estudantes do 7º período.
No desenvolvimento desse artigo, subsidiando um rizoma de concepções em que os
gestos pedagógicos permitam aproximar as práticas corporais de abertura ao mundo, a
metodologia é a da pesquisa com/nos cotidianos (CONTRERAS (2010); CERTEAU (1994);
GOODSON (2005); SACRISTÁN (2000)), explorando a criação de narrativas singulares e
coletivas.
Assim, escrevemos como “exercício da experiência” (LARROSA, 2004), pela qual
avaliamos um trabalho pedagógico mobilizado pelo diálogo e pela leitura de mundo, como
tanto nos ensinou - e continua ensinando - Paulo Freire (1987, 2006, 2019). E, ao fazê-lo,
objetivamos destacar o compromisso da educação física escolar com uma camada da
população cuja educação e a vida, de maneira geral, vêm sendo sistematicamente ameaçada,
negada.
BASES DO PER-CURSO REALIZADO
Quantos Juvenais, Raimundos, Glórias, Anas encontramos, diariamente, na condição
potencial de ser um estudante da EJA? Afinal, a EJA, como modalidade da educação, ao
destinar-se àqueles e àquelas que chegaram aos quinze anos e não concluíram o ensino

fundamental, ou aos dezoito anos e não concluíram o ensino médio, nos convoca a identificar
as razões históricas para isso. Paiva (2006) destaca que esse sentido é fruto do entrelaçamento
de diferentes práticas nos espaços que educam (escolas, movimentos sociais, trabalho etc.) e,
que se organizam por meio de ordenações jurídicas, assim como por acordos firmados e
aprovados nos cotidianos.
Os dados da PNAD2 indicam 15 milhões de analfabetos, em uma população de 209
milhões de brasileiros/as, em um contexto em que a educação é declarada um direito
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1996) – o que indica que alguns “acordos” são, constantemente,
negados e esquecidos. O que repercute na formação de professores, pois a educação de
adultos pouquíssimo está presente (SOARES; PEDROSO, 2016). Com exceção da Pedagogia,
é uma discussão rara nas demais formações.
Já a educação física, como prática pedagógica, vem percorrendo o caminho de
deslocar o corpo e as práticas corporais do estritamente biológico (que recebe o apoio da
aptidão física, como concepção) e; como objetos de estudos, os apresenta aos alunos como
conteúdo. No envolvimento atento com esses conhecimentos, percebemos aspectos que
também são da história, da filosofia, da antropologia, do artístico etc. Nesse tempo suspenso
para o estudo, o tratamento pedagógico desses conteúdos, como parte da organização do
trabalho docente que orienta o interesse dos estudantes por algo do mundo – não ficando
restrito ao que “gosta”, “sabe” ou “acha” importante.
Nessa perspectiva, a disciplina, aqui abordada, faz parte de um projeto pedagógico que
prioriza a formação ampliada e questionadora do status quo (SANTOS, 2019). Para isso, está
organizada em quatro unidades programáticas, pelas quais são apresentadas as perspectivas
históricas da EJA; o trabalho pedagógico com a EJA; o corpo, as práticas corporais e a EJA;
os conteúdos da educação física escolar e os sujeitos da EJA (incluindo os jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas). O que possibilita aos futuros professores
conhecerem um panorama geral das especificidades da EJA e, aproximar/dialogar as diversas
práticas corporais, através dos objetos de ensino da educação física escolar (brincadeiras,
jogos, esportes, danças, lutas etc.), identificando que são socialmente construídos, em
interação com as pessoas e os contextos.
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada em 2017 pelo IBGE.
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/indicadores.php - acessado em março de 2018.
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Em movimento dialógico, esses pressupostos recebem procedimentos didáticos para
sua concretude – como as especificidades do planejamento para a EJA; a organização e
realização de aula aberta, quando recebemos convidado/a; ida à unidade escolar; organização
de oficinas. O que favorece aprofundar os estudos, realizar conexão entre teoria e prática
pedagógica e, aproximar universidade e escola.
BREVES AVALIAÇÕES E INDICATIVOS
Abordar a educação de jovens e adultos é reconhecer as marcas das desigualdades
sociais em que vivem os estudantes que compõem essa modalidade da educação. A atuação
docente em país da América Latina, em perspectiva que não queira reproduzir a lógica
hegemônica, reconhece a imposição do medo às vozes dissonantes, assim como identifica
que alguns saberes são historicamente desqualificados e invisibilizados. Quantos Zapatas,
Sandinos, Zumbis, Antônios, Dandaras, Marias narram possibilidades outras de
convivência?
Os estudantes da EJA estão em formação humana quando estão nas escolas e não
apenas “preparando para o mercado de trabalho”, como muitos afirmam. Tampouco
“carentes”, “incapazes”, “atrasados”. Muitos jovens, estudantes da EJA, reconhecem a escola
como lugar do sonho e do amparo – tamanha as condições de vulnerabilidade social em que
vivem (falta de acesso ao saneamento público, transporte, moradia etc.). O que significa a
reponsabilidade docente em abordar os conteúdos em diálogo com o contexto dos
estudantes, para sua proteção e formação geral, ampliando o que conhecem do mundo.
Na avaliação dos/as graduandos/as, a disciplina torna-se intensa, com diferentes
possibilidades formativas, múltiplas oportunidades de contato com a realidade da EJA. Ao
mesmo tempo, sinalizam o quanto têm pensado na organização da educação física escolar, de
maneira geral, não somente na relação com a educação de jovens e adultos. Expressam o
quanto ainda é forte a presença da lógica dos esportes (em sua forma competitiva) na forma
de organizarem o planejamento.
Dialogar com os/as jovens graduandos/as agudiza as indagações e inquietudes que
desconfiam, por vezes rejeitam uma ordem que se diz hegemônica na sociedade e na
educação, a qual é apresentada como única forma de organizar a vida – naturalizando tudo e
nos limitando aos ambientes (diferente de mundo). Ao aproximar esses graduandos/as da
EJA, é quase imediata a adesão deles/as em defesa da qualificação profissional para atuar em

uma escolarização que recebe estudantes de uma camada da população excluída do
socialmente construído. Indagações do tipo “como nunca estudamos a EJA, antes?” estão
sempre presentes.
E, o que mais vem se sobressaindo, como algo urgente e necessário, é a necessidade
de diferentes instituições abraçarem a formação para a educação de jovens e adultos. As
ideias de Paulo Freire ainda continuam presentes, pois continuamos com grande número da
população oprimida e fora dos ambientes escolares.

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND YOUTH AND ADULT
EDUCATION: AN INSTITUTIONAL EXPERIENCE ON THE
CENTENARY OF PAULO FREIRE
ABSTRACT
In a dialogic perspective, physical education contextualizes corporal practices and,
Education of Youth and Adults questions about what is usually developed in education. Using
a methodology with/in daily life, we problematize what is done by discipline that addresses
this theme in the degree in physical education at Federal Fluminense University. Aiming to
contribute to an education committed to reading the world, the results highlight the
responsibility of universities for this training.
KEYWORDS: school physical education; Youth and Adult Education; experiences.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y
ADULTOS: UNA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EL
CENTENARIO DE PAULO FREIRE
RESUMEN
En perspectiva dialógica, la educación física contextualiza las prácticas corporales y, la
Educación de Jóvenes y Adultos indaga lo habitualmente desarrollado en la educación. Con
una metodología con/en los cotidianos, problematizamos el realizado por disciplina que
aborda la EJA en la licenciatura en educación física de la Universidad Federal Fluminense.
Con el objetivo de contribuir con una formación comprometida con la lectura del mundo, los
resultados destacan la responsabilidad de las universidades para esa formación.
PALABRAS CLAVE: educación física escolar; Educación de jóvenes y adultos; experiencias.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
(BNCC): INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORAS DA
ESCOLA PÚBLICA1
Camilla Maria Mello Toledo,
Secretaria Municipal de Educação de Anchieta - ES (SEME)
Ana Carolina Capellini Rigoni,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Em dezembro de 2017, a terceira versão da BNCC foi aprovada. Esse processo de formação
e implementação da BNCC produziu formas bastante variadas de interpretação e “tradução”
desse documento por parte dos professores. Nesse sentido, o objetivo principal dessa
pesquisa foi compreender o modo como nós, professoras de Educação Física entendíamos a
BNCC no momento de sua implementação e analisar como essas interpretações do
documento se modificaram ao longo de nosso processo de estudos conjuntos.
PALAVRAS-CHAVE: BNCC 1; Educação Física 2; Currículo 3.
INTRODUÇÃO
É comum que os conhecimentos e as experiências docentes esbarrem em documentos
e diretrizes curriculares que chegam até a escola com o intuito de subsidiar as práticas
pedagógicas. São eles que respaldam a organização dos currículos e planejamentos. Dentre os
documentos que respaldam o trabalho docente, a BNCC tem sido alvo de intensos debates
entre professores e pesquisadores, desde o processo inicial de sua elaboração. É por sua
importância política e por seus desdobramentos nas práticas docentes e cotidianos escolares,
que a BNCC é o objeto de estudo deste artigo, que é uma síntese da dissertação de Mestrado
Profissional em Educação Física em Rede Nacional (ProEF/UFES), intitulada: “A Educação
Física na Base Nacional Comum Curricular: interpretações de um grupo de professoras da
escola pública”.
O início do processo de construção da BNCC foi previsto na Constituição de 1988,
mas foi somente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que sinalizou a
formulação de uma Base comum para a educação. O objetivo era a construção de um
1
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documento que pudesse ser tomado como eixo norteador para a elaboração de propostas
pedagógicas e curriculares, estabelecendo diretrizes comuns a todos os estudantes da
educação básica brasileira. O que, para nós, seria um desafio, na medida em que se trata de
um país com grande diversidade cultural e regional.
Além disso, é no bojo da configuração de um novo Estado que surge a BNCC, uma
vez que seu processo é atravessado por um momento de inflexão na política brasileira que
culminou com o golpe jurídico-parlamentar em 2016. Para Freitas (2018), esse novo Estado,
afeito ao neoliberalismo, pensa a educação com base na lógica do livre mercado e na
concorrência.
É importante ressaltar que a versão final desse documento não foi aprovada de forma
unânime pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo Dourado e Siqueira (2019), o
processo foi conduzido de forma coercitiva e aligeirada frente a um CNE que parece ter
abdicado de seu papel de órgão de Estado e renunciado à autonomia que lhe é concedida pela
legislação. Sendo assim, de forma autoritária, o documento foi homologado e teve início sua
implementação nas escolas de todo o país.
As reflexões que delinearam o problema desta pesquisa tiveram início justamente com
a implementação da BNCC através do processo de formação continuada ao qual todos os
professores da Rede Municipal de Anchieta (ES) foram submetidos. A exigência de termos
que construir nosso currículo, depois de apenas dois encontros, sem termos estudado
suficientemente o documento, pareceu-nos bastante precipitada. Nos questionávamos se seria
possível e adequado, em tão pouco tempo, refletir criticamente sobre um documento que iria
nortear os nossos currículos e nossas práticas docentes.
Partimos do pressuposto, no entanto, de que, mesmo sendo extremamente importantes,
esses documentos não são capazes de assegurar, por si só, práticas docentes críticas e
inovadoras, pois eles não se sobrepõem à autonomia do professor, que é quem interpreta,
reconstrói, realiza conteúdos e conhecimentos previstos em currículos educacionais. Sabemos
que o professor pode se esforçar para usar o documento como base de suas intervenções, mas
pode, também, consciente ou inconscientemente, ignorá-lo.
Tendo isso em vista o objetivo da pesquisa foi, a partir de estudos conjuntos sobre a
BNCC, entender o modo como nós, professoras de Educação Física (EF) da Escola Municipal
Amarilis Fernandes Garcia, compreendíamos a BNCC no momento de sua implementação,

via Secretaria Municipal de Educação. Buscamos, também, analisar se e como essas
interpretações (traduções) do documento se modificaram ao longo de nosso processo de
estudos conjuntos. Esta pesquisa possui bases metodológicas de caráter qualitativo, sendo
desenvolvida em pressupostos da Pesquisa-Ação. Suas principais interlocutoras foram Bianca
e Isabela2 , professoras que compõem, junto com uma das autoras do artigo, a equipe de EF da
dessa escola.
Para as análises, inspiramo-nos nos modelos de narrativas docentes. Como explica
Suarez (2006), as narrativas de experiências pedagógicas dos professores possuem um enorme
potencial, uma vez que são formadas pelas histórias que nos ensinam a interpretar o mundo da
escola do ponto de vista de seus protagonistas. Depois das entrevistas demos início aos
estudos coletivos sobre a BNCC. Realizamos 3 encontros com as professoras Isabela e
Bianca, nos quais estudamos e discutimos 3 textos de diferentes autores sobre a Base: 1°. “A
arte do disfarce: BNCC como gestão e regulação do currículo”, artigo escrito por Luiz
Fernando Dourado e Romilson Martins Siqueira (2019), 2°. “A versão final da Base Nacional
Comum Curricular da Educação Física (Ensino Fundamental): menos virtudes, os mesmos
defeitos”, autor Mauro Betti (2018), e 3°. “Incoerências e inconsistências da BNCC de
Educação Física”, por Marcos Garcia Neira (2018).
Seria um equívoco afirmar uma total neutralidade no processo de construção desta
pesquisa, uma vez que assumimos a posição não só de pesquisadora como de interlocutora,
que integra o mesmo contexto de pesquisa. Dessa forma, temos consciência, por exemplo, que
a escolha dos textos para os encontros de estudo não foi neutra, mas conduziu as discussões e
reflexões de acordo com determinada visão de mundo, de escola e de EF.
ANÁLISES ENVOLVENDO A IMPLEMENTAÇÃO E O ESTUDO DA BNCC
Os documentos educacionais não nascem no interior das instituições escolares. Há,
portanto, uma lacuna imprevisível, compreendida entre as intenções dos documentos
prescritos e a forma como eles são vivenciados na escola. No entanto, se os professores não
estiverem convencidos pelos próprios currículos, as mudanças podem não afetar as suas
práticas. Entendendo a importância desse percurso, procuramos saber a opinião das
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professoras Bianca e Isabela sobre a formação continuada ofertada em nossa rede, com
intenção de apresentar e implementar a BNCC.
Bianca e Isabela deixam clara a superficialidade com que a Secretaria (Seme)
conduziu o processo de implementação da Base. Ao utilizar o termo “imposto”, Isabela
evidencia sua percepção sobre a forma antidemocrática como se deu a construção desse
“novo” currículo. Ao afirmar, ainda, que o município “queimou etapas” e que a apresentação
da Base foi “jogada” ela chama a atenção para a maneira aligeirada e “atropelada” da
construção dessa nova proposta curricular, que produziu um currículo “utópico”, não
condizente com o contexto escolar vivido, nem com seus sujeitos.
As opiniões das professoras nos levaram a refletir sobre a discussão travada por
Freitas (2018) sobre a padronização do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e
operacional. Assim como a BNCC, as propostas educacionais criadas a partir dela não geram
campos neutros, desinteressados e imparciais.
Bianca aponta aspectos positivos na inclusão da EF, como Cultura Corporal de
Movimento, na área de Linguagem, pois haveria possibilidade da “[...] compreensão de um
conhecimento sem fragmentação”. Entretanto, é preciso mencionar que, ainda que a relação
entre a EF e a área de Linguagem estivesse clara no documento, este não garantiria, por si só,
os motivos geradores de sentido, pois eles dependem da formação e da visão de área dos
professores.
Nesse sentido, concordamos que a discussão crítica, envolvendo a dimensão cultural,
libertaria a EF dos chamados “[...] elementos da ordem, a subjetividade, o indivíduo e a
história, para permitir sua transformação em elementos de desordem, a intersubjetividade, a
individualidade e a historicidade” (DAOLIO, 2004, p. 41). Isso quer dizer que o corpo não
deve mais ser entendido unicamente a partir de sua dimensão biológica e nem o gesto apenas
a partir de uma dimensão técnica, mas, ambos, a partir de suas dimensões simbólica.
Assim

como

Betti

(2018),

ambas

as

professoras

também

percebem

o

“empobrecimento” da BNCC-EF ao não tratar, de forma clara e direta, de temas que emergem
da sociedade e são reproduzidos nas práticas corporais vivenciadas pelos estudantes. Isabela é
enfática ao dizer que foi um “erro”. Pressupor que o professor vai, por conta própria, tratar
desses temas delicados e importantes é uma falácia ou, como comenta Bianca, deixar esses
temas à mercê de cada professor não garante seu trato pedagógico. Diante disso, Bianca

percebe que os currículos continuam tradicionais baseados nos “poderes dominantes do
Estado”, porém este documento pode ser moldado a partir das intenções docentes, sendo
assim, “fica a critério do próprio professor trabalhar questões envolvendo gênero e inclusão”.
A fala de Bianca não só retoma a discussão já feita ao estudarmos o texto de Betti
(2018), como, ao concordar com Neira (2018), denuncia que os currículos permanecem muito
focados na tradição. Dessa forma, os interesses dos dominadores são perpetuados e os dos
dominados, marginalizados. Isso pode acontecer diante de possíveis percepções da Base pelo
viés do neotecnicismo, no qual são incorporados ideais da meritocracia, enfatiza-se a
privatização das escolas e pretende-se retornar a “currículos tradicionais”. É também pautado
nessas reflexões que Freitas (2018, p.105) questiona: “[...] quais os impactos dessas políticas
para o profissional da educação”.
CONCLUSÕES
Constatamos a forma aligeirada como a BNCC foi implementada em nosso município
e compreendemos que as formações continuadas deveriam oferecer a chance aos professores
de refletirem com calma sobre o documento, de discutirem as diversas análises de
especialistas que escreveram sobre o tema e, sobretudo, de compartilharem suas experiências
docentes.
Concluímos que não podemos lidar com a Base como um documento rígido e
acabado, haja vista as ausências de determinados temas na base, que deveriam ser pilares na
construção das “novas” propostas curriculares. Sendo assim, conhecimentos envolvendo as
desigualdades já naturalizadas na sociedade devem ser incorporados aos currículos.
Em relação aos conteúdos da Base, percebemos alguns de seus limites e
possibilidades. Umas das questões consideradas positivas pelas professoras é a clara
influência da abordagem cultural, mais significativa nas duas primeiras versões, mas
diminuída na versão final, na qual a ênfase recai sobre as Competências e Habilidades,
deixando a Base mais procedimental. Questões como esta podem indicar um possível
retrocesso, já que dão margem a uma perspectiva de EF tecnicista e excludente.
Consideramos positiva a relação da EF como a área de Linguagens, o que nos permite
traçar relação entre os conteúdos e o mundo, agregando códigos e valores. A negligência com
temas caros à área, como gênero, etnia, equidade social, entre outros, pode ser o reflexo da

ausência de uma argumentação melhor formulada sobre isso. Isso demonstra que, mesmo
sendo um documento norteador, ele não garante a discussão de temas fundamentais à
formação humana.
Sabemos que a educação é um ato social e político. Sendo assim, percebemos que,
entre a prescrição (BNCC) e a realidade, há um caminho a percorrer e, nesse percurso,
podemos exercer ações contra hegemônicas, inserindo, em nossos currículos e planejamentos,
conhecimentos e temas não abordados na BNCC-EF. É nossa responsabilidade, como ser
humano e como professoras, adequar os nossos currículos de modo que eles sejam capazes de
garantir conhecimentos que superem o senso comum e emancipem seus sujeitos para a
transformação da realidade.
Enfim, uma pesquisa nunca termina, apenas colocamos pontos finais (provisórios) até
que venham novos enfrentamentos e novas reflexões. Finalizamos este resumo com as falas
de nossas protagonistas, que representam as considerações finais desta pesquisa: “O
conhecimento deve ser instrumento de luta e não de competição entre professores ou
estudantes” (Bianca); “O currículo real quem faz somos nós, professoras” (Isabela).
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RESUMO
Faz um mapeamento do ensino dos conteúdos de matrizes africanas e afro-brasileiras por
docentes de Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) do município de Cariacica-ES, a
partir das características étnico-raciais e de gênero destes docentes. Realizado em 2020, via
questionário online enviado a todos/as os/as docentes da Rede, os dados indicam relações entre
etnia, gênero e ensino desses conteúdos pelos(as) docentes de EF na EI.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Étnico- racial; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
Este estudo faz parte da pesquisa intitulada “A Educação Física no nível
inicial/Educação Infantil na Argentina e no Brasil: Políticas educacionais, trabalho docente e
ensino”, que tem como objetivo geral investigar as diferentes estruturas das políticas
educacionais

que

regulam

a educação

e a EF

na

primeira

infância,

bem

como busca compreender o trabalho docente e o ensino de educação física em instituições de
educação infantil na Argentina e no Brasil.
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No contexto brasileiro, a primeira fase do estudo descreveu e analisou as políticas
educacionais que regulam a EF na EI no âmbito nacional e nos documentos das redes
municipais de ensino da Grande Vitória/ES (Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória),
considerando suas propostas/orientações curriculares prescritas. Nessa empreitada, uns dos
aspectos que emergiu como questão foi a prescrição, por parte das quatro propostas curriculares
investigadas, do direito das crianças pequenas em acessar os conteúdos relativos às relações
étnico-raciais e da necessidade de que a EI seja o espaço dos saberes corporais de origem afrobrasileira e africana (VITÓRIA, 2006; SERRA, 2008; VILA VELHA, 2008; CARIACICA,
2013-2016). Nas análises das propostas curriculares, levantamos as seguintes questões: Como
os conteúdos relativos às questões étnico-raciais são trabalhados nas aulas de EF na EI?
Declarar-se branco, negro ou pardo interfere nos modos como os docentes de EF se relacionam
com os conteúdos de matrizes africanas para a EI? Como o fato de ser do gênero masculino ou
feminino e ser branco/a, negro/a ou pardo/a estabelece ressonâncias com adesão por parte dos
docentes de EF aos conteúdos e temas da linguagem africana e afro-brasileira?
Orientados pelas questões supracitadas, na segunda fase, nos dedicamos a analisar a
“atividade de trabalho” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007) de professoras/es de EF que atuam
na EI dos municípios supracitados a fim de compreender como esses sujeitos desenvolvem
formas singulares de organizar o processo de ensino e aprendizagem de crianças, bem como as
relações que estabelecem com as políticas prescritas, em especial, ao tema dos saberes corporais
de linguagem afro-brasileira e africana prescritos nas propostas curriculares de seus municípios.
E, nesse sentido, nosso primeiro movimento metodológico foi buscar levantar dados, por meio
de um mapeamento/diagnóstico acerca de quem são os docentes de EF que atuam na EI nos
quatro grandes municípios da Grande Vitória, bem como conhecer seus traços relativos a etnia,
gênero e adesão ou não aos saberes corporais de matrizes afro-brasileiras e africanas.
Assim, neste trabalho apresentamos um recorte do mapeamento realizado com 75
professoras/es de EF que atuam na EI da rede pública municipal de Cariacica-ES, por ter sido
este o município do qual recebemos um número significativo de devolução dos questionários
que enviamos por mala direta. Nosso objetivo nesse texto é o de apresentar e analisar possíveis
relações entre a etnia e gênero com a adesão ou não dos(as) docentes aos conteúdos de
linguagem afro-brasileira e africanas previstas na Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08,

que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas
da Educação Básica, incluindo a EI.

METODOLOGIA
Levantamos manifestações de interesse para participação desse estudo em parceria com
as quatro secretarias municipais de educação envolvidas na pesquisa. Enviamos um formulário
através da plataforma Google Forms para as/os professores de EF que atuam na educação
infantil dessas redes. Das perguntas contidas no formulário, 10 tinham um caráter fechado e 1
era de resposta aberta. Assim, obtivemos um total de 103 respostas, sendo: 75 de docentes do
município de Cariacica, 7 de Serra, 7 de Vitória e 14 de Vila Velha.
A partir desse retorno, optamos por dialogar de maneira mais aprofundada com os dados
do município de Cariacica por ter apresentado um maior engajamento das/os docentes em
relação ao número de respostas. Tal engajamento correspondeu a uma amostra significativa de
71,4% (n=75) do total 105(100%) docentes de EF atuantes na EI dessa rede de ensino. Os
dados foram tabulados e apresentados em forma de porcentagem através de gráficos e quadros.
Todavia, com o objetivo de potencializar a apresentação dos dados nesse espaço de resumo
expandido, optamos por trazer os dados por extenso.

RESULTADOS E ANÁLISES
Os resultados indicam importantes elementos a serem considerados no que toca à adesão
aos conteúdos de matrizes africanas nas aulas de EF na EI. Do total de docentes que
responderam ao questionário (N=75), 38(50,6%) são do sexo feminino e 37(49,4%) são do sexo
masculino.
Com relação ao sexo feminino, 21(55, 3%) se autodeclararam brancas e 17(44,7%)
negras. Já com relação ao sexo masculino, 27(73%) se declaram negros e 9(24,3%) se
autodeclararam brancos, enquanto apenas 01(2,7%) se autodeclarou “outro”. Estudo recente
realizado por Bôas et. al (2020), com 14.285 professores e professoras de escolas públicas e
privadas das 27 unidades federativas da país, identificou que os docentes do sexo masculino
negros estão lotados na rede estadual, sendo as mulheres negras as que ocupam, em grande
parte, a EI e os primeiros anos do Ensino Fundamental. Levando em consideração nosso
mapeamento da EF no município de Cariacica, vemos que os homens praticamente empatam

com as mulheres na ocupação dos cargos de docentes nos centros de Educação Infantil. Tal
dado mostra-se importante, pois apresenta-se como um aspecto singular característico da
disciplina de EF na EI municipal e convoca gestores e administradores da Rede de Educação
para pensar políticas de formação que possam considerar esse elemento ligado ao gênero e ao
masculino na EF das crianças pequenas, uma vez que a Educação Básica nacional é
majoritariamente feminina (BÔAS et. al, 2020).
Apesar dos dados acima apresentarem o número total por sexo, onde se vê mais
mulheres brancas e mais homens negros e/ou pardos no total dos sujeitos investigados, quando
caracterizamos pela etnia autodeclarada, 30(40%) dos/as docentes se autodeclaram brancos/as,
44(58,6%) negros/as e 1(1,4%) outro/a, confirmando que no grupo total dos docentes que
responderam ao questionário, quase 60% dos professores/as de EF que atuam na Educação
Infantil do município são negros/as ou pardos. Esse é outro dado importante e mostra que a
representatividade dos docentes de EF negros/as no município supera a dos brancos, uma vez
que a “[...] categoria profissional docente é majoritariamente branca” (BÔAS et al., 2020, p. 2).
Todavia ao perguntarmos sobre o trabalho com o conteúdo étnico racial, 50(66,6%) do
total de sujeitos participantes afirmaram ensinar tal conteúdo na EI. Outros 25(33,4%)
declararam não ensinar conteúdos de matrizes africanas. Quando analisamos por gênero, vemos
que 27(54%) mulheres trabalham questões étnico-raciais dos 50 professores, enquanto 23
(46%) homens aderem este conteúdo à EI. Do grupo de 38 mulheres totais da amostra de
75(100%), 27(71%) trabalham questões étnico raciais; enquanto dos 37 homens de 75 (100%),
23(62%) trabalham questões étnico-raciais.
Embora não haja espaço aqui para trazermos o montante dos dados levantados, os
resultados nos indicam que, de modo geral, as mulheres aderem e ensinam mais conteúdos
atrelados às matrizes africanas do que os homens. Outro dado importante no grupo das mulheres
(27=100%) que declararam trabalhar algum conteúdo de matriz africana ou afro-brasileira é
que 14(51,8%) se autodeclararam brancas, enquanto 13(48,2%) se autodeclararam negras.
Gomes (2019), ao apontar o crescimento de estudos que articulam educação infantil e relações
étnico-raciais, identifica que a adesão às questões étnico-raciais como conteúdo pedagógico nas
escolas tem sido protagonizada por mulheres negras e não-negras e, em sua maioria, com
trajetória de maior tempo de atuação na educação básica. Dado também interessante de ser
notado, é que no grupo de mulheres docentes de EF que aderem aos conteúdos étnico-raciais,

parece não fazer grande diferença em ser negra ou branca, o que pode indicar que o racismo e
o antirracismo na EI do município tenham que ser analisados para além da polaridade
negras(os) x brancas(os).
Do total de homens que se declaram brancos (09 =100%), a parcela de 06(66,6%)
afirma ensinar o conteúdo étnico racial na EI. Já entre aqueles que se autodeclaram negros
(27=100%), 17 (62,9%) ensinam esse conteúdo na primeira infância. Ou seja, se mulheres
negras e brancas praticamente empatam na adesão e ensino dos conteúdos de matrizes afrobrasileira e africana, entre o sexo masculino, o percentual de homens brancos que se ocupam
de tal conteúdo supera o percentual dos homens declarados negros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora as diferenças proporcionais entre homens brancos e negros que ensinam
conteúdos ligados às questões étnico-raciais seja pequena, ou seja, de apenas 3,7%, é necessário
analisar com profundidade as razões pelas quais os homens negros aderem menos aos conteúdos
atrelados a sua ancestralidade do que os homens brancos. Outro elemento importante de ser
analisado é compreender o processo formativo e educação do corpo das professoras de EF/
mulheres negras (48,2%) que as levam a ensinar, proporcionalmente, menos conteúdos étnicos
raciais na EI do que os homens negros (62,9%), mulheres brancas (51,8%) e homens brancos
(66,6%). Por fim, há também um hiato a analisarmos quando, ao considerar o número de
professores homens (14) que declararam não ensinar conteúdos de matrizes africanas e afrobrasileiras, 03(21,42%) se autodeclararam brancos, 10(71,42%) se autodeclaram negros ou
pardos e 01(7,14%) se autodeclarou “outro”. Ou seja, mais docentes negros ou pardos se
distanciam do ensino de questões étnico-raciais no âmbito da EF na EI quando comparados
com docentes brancos, por razões as quais não sabemos, ainda.

PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION:
MAPPING ETHNIC-RACIAL AND GENDER ISSUES IN CARIACICAES
ABSTRACT
It is a mapping of teaching of African and Afro-Brazilian matrices contents by Physical
Education (PE) teachers in Early Childhood Education (IE) in the city of Cariacica-ES, based
on characteristics as ethnic-racial and gender. Carried out in 2020, through an online
questionnaire sent to all teachers of that municipal network, the data indicate relationships
between ethnicity, gender and the teaching of these contents by PE teachers in IE.
KEYWORDS: Physical Education; Ethnic-racial; Early Childhood Education.

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: MAPEO DE
TEMAS ÉTNICO-RACIALES Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE
CARIACICA-ES
RESUMEN
Mapea la enseñanza de contenidos de matrices africanas y afrobrasileñas por profesores de
educación física (EF) en la Educación Infantil (IE) en la ciudad de Cariacica-ES, con base en
las características étnico-raciales y de género de estos profesores. Realizado en 2020, a través
de un cuestionario online enviado a todos los profesores de la Red, los datos indican relaciones
entre la etnia, el género y la enseñanza de estos contenidos por parte de los profesores de EF
en la EI.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Étnico-racial; Educación Infantil.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO: DIFICULDADES E
POSSIBILIDADES DE CONSOLIDAÇÃO NAS ESCOLAS DE
REFERÊNCIA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO1
Bruno César Rodrigues da Silva,
Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE)
Lívia Tenorio Brasileiro,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
A pesquisa investigou a consolidação da Educação Física nas Escolas de Referência em
Ensino Médio do estado de Pernambuco diante da implementação do Novo Ensino Médio,
analisando as dificuldades e as possibilidades do ensino da Educação Física diante a
mudança desta etapa da Educação Básica. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa.
Constatamos que os professores investigados não possuem conhecimentos aprofundados
sobre o Novo Ensino Médio, bem como sobre a BNCC.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio, Educação Física, Prática Pedagógica.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o Ensino Médio (EM) representa a última etapa da Educação Básica, que
pressupõe a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes oriundos do Ensino
Fundamental. Neste movimento todo, que já faz parte do cotidiano escolar, vivemos
recentemente um processo de uma mudança de currículo, denominada Novo Ensino Médio
(BRASIL, 2017) que surge em meio a muita polêmica, apresentando nova formatação de
carga horária, de conteúdos básicos a serem trabalhados através da Base Nacional Curricular
comum – BNCC (BRASIL, 2018), que olha os jovens estudantes para aquisição de
competências e habilidades que atendam o mercado de trabalho.
Inserida nesse processo está a Educação Física (EF) enquanto componente curricular
obrigatório na Educação Básica e seus desafios de consolidação frente a este novo currículo
para o Ensino Médio. Frente a este contexto, esta pesquisa investigou as relações entre o
Ensino Médio e a Educação Física, tendo como problema central: Quais são as dificuldades e
1
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as possibilidades para o ensino da Educação Física no processo de consolidação do Novo
Ensino Médio nas Escolas de Referência da Rede Pública Estadual de Pernambuco?
IMPLICAÇÕES DO NOVO ENSINO MÉDIO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA.
Os autores pesquisados mostraram-se preocupados sobre como a Educação Física se
estabelecerá nas escolas com a implementação do Novo Ensino Médio (NEM). Bastos, Santos
Jr e Ferreira (2017) mencionam hipóteses de implicações da lei em três áreas para EF: no
ensino, na formação do professor e no trabalho docente.
Gariglio, Almeida Junior e Oliveira (2017) ampliam ao dizer que a EF por ter uma
ação pedagógica impregnada de experiências estéticas (corporais, grupais, relacionais,
comunicativas, vivências essas de difícil codificação e avaliação da aprendizagem individual
dos estudantes) acaba por enfrentar grandes dificuldades de legitimação e reconhecimento no
currículo escolar, sobretudo em um cenário educacional no qual a “boa educação” significa
ter boas notas em Português, Matemática e Inglês.
Além disso, Bastos, Santos Jr e Ferreira (2017) falam em retorno da valorização de
conteúdos técnicos-esportivos, por conta do ambiente técnico-profissionalizante que se
pretende instituir nas escolas públicas, um claro retorno à proposta esportivista desenvolvida
nas escolas entre as décadas de 1960 e 1980, ou seja, práticas que estavam superadas parecem
que podem retornar com a implementação deste novo currículo.
Ainda segundo os autores, o trabalho do professor de Educação Física na escola corre
o sério risco de voltar a ser comparado ao de treinador, por conta da retomada da concepção
tecnicista/esportivista como proposta orientadora de sua ação pedagógica.
METODOLOGIA
O estudo se caracterizou como uma pesquisa de abordagem qualitativa , modalidade
que “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos
valores e das atitudes dos sujeitos ou grupos a serem pesquisados”(MINAYO, 2009, p. 21).
Neste contexto, a pesquisa foi realizada em 4 etapas: revisão de literatura, pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo.
Na Revisão de literatura situamos o contexto do EM no Brasil e sua dicotomia
histórica entre o ensino propedêutico e profissional, Na pesquisa bibliográfica nos

concentramos na análise de periódicos, teses e dissertações que tratassem sobre os aspectos
da prática pedagógica nesta etapa da educação básica, já na investigação documental
analisamos os documentos curriculares vigentes em Pernambuco confrontando-os com a
BNCC e por fim, imergirmos no campo para investigar com os professores da Rede Estadual
de Pernambuco a implementação deste novo currículo.
Delimitamos o campo investigado nas Escolas de Referência (EREMS) da Rede
Pública Estadual de Pernambuco que estão localizadas geograficamente na Gerência Regional
- GRE - Recife Sul Tal delimitação se deu porque o pesquisador atua como professor de EF
nesta GRE, desde 2008, o que possibilitou um maior o acesso aos sujeitos pesquisados.
Fizemos um mapeamento com informações colhidas na referida GRE, em 2018, havia
24 EREMs sob sua jurisdição, porém como o pesquisador trabalha em uma delas, excluiremos
uma, totalizando então 23 EREMs.
A ida ao campo teve como finalidade compreender o entendimento dos professores/as
com relação ao ensino da EF nas escolas e suas percepções sobre o Novo Ensino Médio na
prática pedagógica.
Quadro 1. Universo de Professores de EF pesquisados com questionário.
Total de professores aptos para
Total de recusas para
Total de questionários
responder o questionário
a pesquisa
respondidos
21
03
18
Fonte: dados do estudo.

Após as análises de 18 questionários foram elegíveis para a segunda etapa da coleta de
dados aqueles (as) que apresentaram entendimento sobre a mudança curricular do Ensino
Médio e suas implicações na escola e na Educação Física. Desta forma, foram selecionados 6
professores/as para a etapa das entrevistas. Todo esse processo atendeu às exigências da Ética
em pesquisa contidas na Resolução n. 510/2016, sob CAEE n. 95474918.8.0000.5192.Para
análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo categorial por temática, que segundo
Bardin (2011, p. 30), “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos”. Ainda segundo a autora fazer uma análise temática “consiste
em descobrir os núcleos do sentido que compõe a comunicação cuja a presença ou frequência
de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico” (BARDIN, 2011, p. 104).

Quadro 2. Indicadores de análise de conteúdo utilizados na condução da pesquisa.
Elemento Central
A consolidação da Educação Física diante do Novo Ensino
Médio.
Categorias analíticas
Novo Ensino médio e Educação Física
Educação Física no Novo Ensino Médio
Operacionalização
Identificação dos limites e possibilidades para a consolidação
da Educação Física no Novo Ensino Médio.
Categorias empíricas
Novo Ensino Médio e Educação Física
Educação Física no Ensino Médio.
Pontos de Orientação para
Dificuldades e possibilidades de consolidação para Educação
investigação
Física no Novo Ensino Médio.
Fonte: dados do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As incoerências e dificuldades de entendimento deste novo currículo anunciado pela
literatura investigada puderam ser constatadas quando ouvimos os professores de EF das
EREMS de Pernambuco.
Foram perceptíveis em suas falas a dificuldade de informações, de acesso e
entendimentos desta nova proposta curricular para o EM
Eu sei muito do que foi informado pela impressa né. É... é... as questões de
Educação Física, sempre acompanhando os boletins do CREF. (Prof. 4)
Tive informações em cursos privados com colegas. (Prof. 2)
Estudamos nas reuniões da escola do ano passado. (Prof. 5)
Bom, essa lei eu tive acesso em uma daquelas mensagens indignadoras por
mídias sociais, dizendo que foi votada da noite para o dia. (Prof. 3)

Essa falta de uniformidade do conhecimento, acesso e formações continuadas para
tratar do assunto convergem com as falas de Gariglio, Almeida Junior e Oliveira (2017)
quando nos dizem que a maneira com que a reforma do EM foi imposta por medida provisória
e depois por uma lei que da noite para o dia modificava radicalmente esta etapa de ensino,
provocando novas intencionalidades para o EM e estas eram de total desconhecimento por
partes dos/as professores/as do país.
Mesmo sem aprofundamento sobre NEM, os/as professores/as relataram que a
proposta do novo currículo é diferente daquilo que eles trabalham e até certo ponto mais
pobre em relação as formas de ensino e aos conteúdos sugeridos como podemos observar
nesta fala.

Vou falar do novo currículo. O que chamou atenção foi, que nós temos
poucas opções dos parâmetros né, são poucos. No Ensino Médio a gente tem
três pontos pra três séries. Então assim, tudo que eu fizer, vou ter que
colocar os três. Enquanto antes, eu tinha várias. Várias opções para colocar o
que eu queria e eu tinha específico para cada série inclusive. Agora não. O
Ensino Médio, ele se resume em três pontos pra eu escolher. Então não
tenho o que escolher, é chegar e colocar. (Prof. 2)

Este relato mostra a tentativa de o professor reconhecer aproximações entre a BNCC e
os Parâmetros Curriculares de Pernambuco (PCPE) que sugere para EF o trabalho com os
conteúdos da cultura corporal e se apoie na perspectiva crítico superadora, relacionado os
temas: ginástica, dança, lutas, jogo e esporte a realidade dos estudantes (PERNAMBUCO,
2013).
Baseado nesta referência historicamente construídas no estado de Pernambuco que
sustentam a prática pedagógica dos/as professores/as é que reside esta comparação com o a
BNCC. Dessa forma, corroboramos com a mesma opinião, devido a forma que foi construído
o currículo, a forma que foi implementado e aos conteúdos sugeridos, nos dá a sensação de
falta de pertencimento a todo este processo, o que nos leva a pensar que teremos um
empobrecimento com o NEM para nossa área.
Diante do que foi exposto pelos autores e pelos professores de Educação Física da
rede estadual de Pernambuco, concordamos que o NEM pode trazer implicações negativas
para EF dentro das escolas de EM, pois não deixa claro o que o componente curricular deve
trabalhar nesta etapa da Educação Básica, enfraquece o trabalho dos professores e o acesso ao
conhecimento aos estudantes.
Assim, acreditamos que este novo currículo pode ampliar as desigualdades de
tratamento entre os componentes curriculares e as fragilidades neste Novo Ensino Médio
podem repercutir na formação dos estudantes e/ou na prática pedagógica da Educação Física
nas escolas do estado de Pernambuco.
CONCLUSÕES
As produções, de forma geral, trouxeram elementos importantes para pensarmos a
Educação Física Escolar no EM e mais ainda no NEM, verificamos que o olhar dos autores é
de preocupação dos caminhos que a EF vai seguir diante deste novo paradigma. Além disso,

os estudos nos mostraram os possíveis impactos para a Educação Física com o novo currículo
nas escolas brasileiras.
Foi constatado também que além do conhecimento superficial da reforma do EM,
os/as professores/as também não se aprofundaram na BNCC ainda, mesmo assim, conseguem
visualizar certas incoerências e fragilidades neste currículo que podem repercutir na formação
dos estudantes e/ou nas suas práticas pedagógicas.
Contudo, como este estudo teve o desafio de investigar esta temática durante seu
processo de apropriação para implementação nas escolas é plenamente justificável que a rede
estadual Pernambucana e seus professores/as ainda estejam se apropriando do novo currículo
e buscando os entendimentos e as formas de implementá-lo.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO SISTEMA DE ENSINO EMERGENCIAL:
UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO PARA O ENSINO MÉDIO NO
IFG – GOIÂNIA OESTE 1
Eliene Lacerda Pereira,
Instituto Federal de Educação de Goiás – IFG Câmpus Goiânia Oeste
Anário Dornelles Rocha Junior,
Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Educação
John Carlos Alves Ribeiro,
Instituto Federal de Educação de Goiás – IFG Câmpus Goiânia Oeste
RESUMO
Esta experiência se refere à integração da Educação Física com várias áreas do conhecimento
no ano de 2020 no IFG. O objetivo geral foi analisar o conhecimento científico, possibilitando
reflexões e diálogos interdisciplinares. A metodologia foi definida coletivamente. Os resultados
mostraram a surpresa dos estudantes nas discussões integradas. Consideramos exitosa e
desafiadora a possibilidades da Educação Física trabalhar de forma integrada no ensino
integrado.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Integrado. Sistema de Ensino Emergencial. Organização do
Trabalho Pedagógico. Interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
A proposta desta Integração partiu da iniciativa do coletivo de docentes das áreas de
Ciências Humanas, Linguagens e Educação Física, no IFG - Câmpus Goiânia Oeste,
direcionada aos estudantes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Tempo Integral
durante o Sistema de Ensino Emergencial - SEE no ano de 2020. Estiveram integrados os
seguintes componentes curriculares: Educação Física, História, Filosofia, Sociologia,
Geografia, Língua Português e Língua Inglesa.
Diante desta nova possibilidade de ensino levantamos a seguinte problemática: como
organizar os conhecimentos de forma a contemplar as especificidades dos componentes
curriculares e contribuir na formação integral dos estudantes?
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O objetivo geral desta experiência foi analisar o conhecimento científico, a partir de
eixos e temas geradores construídos coletivamente, possibilitando reflexões e diálogos
interdisciplinares. Assim, os objetivos específicos foram: Ampliar o diálogo entre os
componentes curriculares; Integrar as turmas, os cursos e o conhecimento; Propor a articulação
entre o conhecimento de cada disciplina ao eixo em questão; Aprofundar a reflexão dos temas
ao contexto atual da sociedade; Otimizar o tempo de atividades assíncronas; Facilitar o processo
de ensino aprendizagem para os estudantes no Sistema Emergencial de Ensino – SEE e;
Contribuir na formação integral dos jovens.
FUNDAMENTAÇÃO
Com referência ao Art. 7º da Instrução Normativa Nº. 07/2020 e considerando a
excepcionalidade do momento o SEE “é o conjunto de procedimentos pedagógicos, didáticos
e acadêmicos, presenciais e/ou remoto, síncronos e assíncronos, por meio ou não das
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs), em circunstâncias específicas,
desde que atendidos os procedimentos postos nesta instrução” (IFG, 2020, p.03).
Como base para a materialização desta integração refletimos acerca da Organização do
Trabalho Pedagógico - OTP (Freitas, 1995) de forma coletiva e interdisciplinar na perspectiva
politécnica, tendo em vista:
A integração curricular dos processos educativos é concebida, aqui, como
integração tanto entre as disciplinas quanto entre as diversas áreas de atuação
das atividades socioculturais e profissionalizantes, em estreita relação com os
conteúdos das disciplinas do ensino regular. Por conseguinte, a integração
curricular é constituída por duas dimensões didáticas: uma baseada no
princípio da natureza interdisciplinar do trabalho pedagógico coletivo, e a
outra, no princípio da indissociabilidade entre conhecimento científicotecnológico e atividades sociocultural-profissionalizantes (MACIEL;
JACOMELI; BRASILEIRO, 2017, p. 479).

Compreendendo como educação o conhecimento científico, cultural, politécnico e
também político. A dimensão politécnica é entendida como união entre educação e a categoria
trabalho – mundo do trabalho, que segundo os autores acima, a formação das classes
trabalhadoras não é possível sem a práxis política, onde a politecnia tem como princípio orientar
os processos educativos a buscar o desenvolvimento integral das múltiplas capacidades
humanas.
Luck (2007) acrescenta que no âmbito escolar, ainda há insegurança na prática

interdisciplinar e que tal prática se caracteriza pela construção de um trabalho em equipe e
diálogo entre professores e professoras.
Neste sentido, a interdisciplinaridade possibilita reflexões dialógicas em face de um
currículo ampliado, pretendo construir aspectos da formação integral e da consciência capaz de
apreender criticamente a realidade.
Baseado na natureza interdisciplinar do trabalho pedagógico coletivo, que
possibilita a integração entre as disciplinas, a proposta interdisciplinar se
embasa na concepção marxiana de trabalho coletivo. Neste sentido os
docentes se unem, compartilham e constroem um projeto de educação
emancipatória e de sociedade que objetiva à superação da divisão técnica e
social do trabalho (MACIEL; JACOMELI; BRASILEIRO, 2017, p. 479).

Na interdisciplinaridade há uma interação participativa e dialógica em um conjunto de
disciplinas, ao ponto em que não se nega a disciplinaridade, pois ela é a interação de duas ou
mais disciplinas contribuindo no processo de aprendizado do estudante em face da mediação
de conceitos, conhecimentos, conteúdos e métodos entre a articulação das mesmas.
(NICOLESCU, 1999).
Para discutir a interdisciplinaridade, é necessário que se tenha em mente alguns processos
que se relacionam dentro da escola como: o trabalho coletivo e o método participativo. Estes
dois processos visam o trabalhar em conjunto, que leva a um olhar geral da realidade escolar,
pois garante um caráter coletivo no âmbito escolar para que todos e todas possam se sentir parte
do projeto e responsáveis pela elaboração e sistematização dele. O método participativo permite
ao estudante vivenciar possibilidades que o leva a ser ativo, criador, capaz de contribuir com o
desenvolvimento social e sua autotransformação. Os métodos participativos desafiam o
estudante a argumentar e pensar, contribuindo assim a formação omnilateral proposta para o
ensino integrado.
METODOLOGIA
A metodologia teve uma abordagem qualitativa, com o envolvimento de 12 docentes e
aproximadamente 250 estudantes, totalizando nove turmas dos cursos de Análises Clínicas,
Nutrição e Dietética e Vigilância em Saúde de Ensino Médio Integrado em Tempo Integral.

A OTP se deu com reuniões coletivas semanais, via Google Meet, devido às
necessidades surgidas com o SEE, onde se elegeu os eixos temáticos que permearam as
discussões durante as atividades síncronas e assíncronas.
A Educação Física articulou os temas da Cultura Corporal aos eixos e temas geradores
em cada ano do ensino médio:
Turmas

Eixo Temático

Primeiro Ano

Política, Sociedade e Meio Ambiente

Segundo Ano

Sociedade, Trabalho, Cultura e Modernidade

Terceiro Ano

Sociedade, Política e Contemporaneidade

No primeiro ano este eixo desencadeou discussões, a partir do Atlas da Violência e da
obra A vida não é útil de Ailton Krenak, onde abordamos: Corpos e suas relações com a
natureza e sociedade; Jogos, esportes e danças indígenas e de origem africana; Corpos negros
nas lutas e no esporte de alto rendimento; Políticas de esporte e lazer e políticas públicas para
o ensino médio.
No segundo ano enfatizamos as práticas corporais e suas relações de poder e território;
Corpo, trabalho e mercadoria; Gênero e inclusão do esporte e; Cultura e práticas corporais.
No terceiro ano a disciplina tem uma especificidade e é denominada de Educação Física:
trabalho, saúde e lazer. Nesta realidade foram selecionados temas acerca do Trabalho na
perspectiva do Estado Democrático de Direito e Direitos Humanos; Cidadania e lazer; Estado
e eleição, com análise dos programas de governo e; Estado, política pública e saúde.
As três turmas de cada ano permaneceram juntas com os respectivos docentes durante
todos os encontros síncronos. Os docentes da integração se organizaram em dois subgrupos
com uma entrada semanal cada. Para oportunizar a participação de todos e todas, trabalhamos
com a estratégia de Grupo de Verbalização e Grupo de Observação - GVGO.
Algumas destas atividades foram computadas na pontuação avaliativa bimestral. Em
cada bimestre foi realizada a recuperação paralela para os estudantes que não obtiveram a média
de 6,0 e para aqueles que quisessem melhorar suas avaliações.
Ademais, realizamos avaliações, mediante a ferramenta questionários, com questões
específicas e interdisciplinares que contemplaram o eixo temático e os conteúdos abordados. E

ainda, ao final de cada semestre os estudantes responderam um formulário de avaliação e
autoavaliação da integração.
RESULTADO
Como resultado, obtivemos dados da realidade acadêmica e pessoal dos estudantes, por
meio de um formulário de avaliação e autoavaliação.
Em um primeiro momento houve resistência por parte de alguns estudantes e docentes
quanto à implementação desta proposta de integração, principalmente por não conseguirem
compreender a possibilidade de diálogo entre Educação Física e demais áreas e pelo número
elevado de estudantes (70 a 90) simultaneamente nos encontros síncronos.
Dentre os estudantes, 232 responderam o formulário de avaliação e autoavaliação, que
abordou questões sobre o SEE, integração e saúde dos mesmos. Neste instrumento, os
estudantes, conseguiram enxergar a articulação dos conhecimentos de forma mais abrangente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da integração entre Educação Física, Humanidades e Linguagens trazemos aqui
algumas considerações relevantes ao longo da experiência em 2020, diante dos desafios e das
possibilidades.
Permitiu o planejamento coletivo na integração, nos anos/grupos, subgrupos e área de
conhecimento. Apesar e tempo pedagógico diferente para as discussões e avaliações,
considerando as questões pedagógicas e burocráticas houve grande demanda do trabalho
docente.
Diante da problemática levantada, esta experiência conseguiu sistematizar e articular os
conhecimentos de forma a ampliar a compreensão sobre os eixos e temas discutidos,
relacionando-os ao atual contexto social, político, econômico e sanitário que a pandemia causou
no país e no mundo.
O objetivo geral e os específicos foram compreendidos pelos docentes do Câmpus e
pelos estudantes. 71,9% dos estudantes se disseram surpresos ao identificar a relação entre as
diferentes áreas do conhecimento, o que quebra a concepção fragmentada do currículo. Pois
favoreceu a ampliação e aprofundamento dos temas, oportunizando discussões, reflexões e
críticas sob vários olhares. E só foi possível pelo comprometimento deste coletivo.

Consideramos exitosa e desafiadora a experiência, pois estudantes e docentes
compreenderam as possibilidades da Educação Física na integração e sua contribuição para a
formação omnilateral, proposta no ensino integrado.
A partir desta realidade desejamos que outras áreas se aproximem com o objetivo
comum de contribuir com os princípios da formação integrada. Foi um ano intenso, cheio de
dores e preocupações com o distanciamento social e o trabalho home office, mas com esta
experiência visualizamos possibilidades significativas ao ensino integrado.

PHYSICAL EDUCATION IN THE EMERGENCY EDUCATION
SYSTEM: AN INTEGRATION PROPOSAL FOR HIGH SCHOOL AT
IFG – GOIÂNIA OESTE
ABSTRACT
This experience refers to the integration of Physical Education with various areas of knowledge
in 2020 at IFG. The general objective was to analyze scientific knowledge, enabling reflections
and interdisciplinary dialogues. The methodology was defined collectively. The results showed
the students' surprise in the integrated discussions. We consider the possibilities of Physical
Education to work in an integrated way in integrated education to be successful and
challenging.
KEYWORDS: Integrated Teaching. Emergency Learning System. Organization of Pedagogical
Work. Interdisciplinarity.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE
EMERGENCIA: UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PARA LA
ESCUELA SECUNDARIA DE IFG - GOIÂNIA OESTE
RESUMEN
Esta experiencia se refiere a la integración de la Educación Física con diversas áreas de
conocimiento en 2020 en IFG. El objetivo general fue analizar el conocimiento científico,
posibilitando reflexiones y diálogos interdisciplinares. La metodología se definió de forma
colectiva. Los resultados mostraron que los estudiantes entendieran las discusiones integradas.
Las posibilidades de la Educación Física para trabajar de manera integrada en la educación
integrada son exitosas y desafiantes.
PALABRAS CLAVE: Docencia Integrada. Sistema de Aprendizaje de Amergencia.
Organización del Trabajo Pedagógico. Interdisciplinariedad.
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A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA NO PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) PARA AMPLIAR A
COMPREENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA1
Lucas Emanuel de Oliveira Silva,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
RESUMO
O presente trabalho tem a finalidade de relatar como a vivência proporcionada pelo
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi essencial para a
compreensão da Educação Física (EF) escolar como componente curricular da área de
linguagens. Tais aspectos são apresentados de forma qualitativa, através do relato de
experiência de um graduando que foi bolsista do PIBID.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; PIBID; linguagens.
INTRODUÇÃO
A educação formal é imprescindível para sociedade brasileira e, debates, discussões e
pesquisas acerca de sua qualidade são de extrema importância. Sendo assim, um dos
principais pontos para a melhora do processo educacional é a atuação adequada do professor,
influenciada pelo contexto escolar, condições seguras de trabalho, plano de carreira,
motivações pessoais e, destacadamente, a formação docente (SIMÕES; ANISZEWSKI;
BARROS; SANTOS, 2020). Com isso, cresce a necessidade de políticas que visem uma
formação rica, aliando conhecimento teórico e prático, buscando respostas para os desafios da
ação pedagógica e fomentando a pesquisa.
Nesse sentido, com propósito de proporcionar a vivência da sala de aula aos discentes
dos cursos de licenciatura, em articulação com o ensino básico, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) instituiu o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) visando estimular políticas para qualificação da
formação inicial de docentes. O PIBID oferta bolsas para alunos de cursos presenciais, que
devem participar de estágios em escolas públicas municipais e estaduais da educação básica,
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com supervisão de um professor da escola e sob coordenação de docentes do curso de
formação (BRASIL, 2021)
A experiência proporcionada pelo PIBID é fundamental para a reconstrução de um
olhar mais crítico sobre a área de formação, no sentido de questionar como está posta e,
compreender a responsabilidade enquanto docente em formação de contribuir para a
qualidade da educação. Deste modo, o PIBID é um importante programa de incentivo à
qualidade da educação no Brasil, assim como pesquisas que demonstram o percurso desse
caminho (BRASIL, 2021).
Dado o exposto até aqui, esse trabalho tem por objetivo relatar como a experiência no
PIBID proporcionou a ampliação da compreensão dos propósitos da Educação Física no
âmbito escolar. Uma vez que a vivência proporcionada pelo programa possibilitou ações
pedagógicas para além das abordagens hegemônicas, considerando a educação física dentro
da área de linguagens, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa foi realizada de forma qualitativa descritiva, através de um relato de
experiência subsidiada pela minha participação no PIBID do curso da Faculdade de Educação
Física e Desportos (FAEFID) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). E, tem o
propósito de esclarecer os impactos e a compreensão da EF dentro da área de linguagens,
através do PIBID.
O relato de experiência foi baseado em registros, diálogos e observações sobre práticas
docentes no ensino fundamental de uma escola municipal de Juiz de Fora. Eu frequentava a
escola duas vezes na semana por 2 horas e, também, reuniões na FAEFID-UFJF, uma vez na
semana por 4 horas, totalizando uma carga horária de 8 horas semanais, ao longo do tempo de
vigência da bolsa, iniciada em agosto de 2018 e findada em março de 2020. Além das
atividades citadas é importante ressaltar outras experiências durante a vivência do PIBID
como participação em eventos da UFJF, seminários, encontros com ex-bolsistas e
confraternizações.

A COMPREENSÃO SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ANTERIOR À
VIVÊNCIA DO PIBID
A Educação Física contempla uma área ampla, com diversas, abordagens, currículos,
metodologias e visões, mas tem predominância de uma atuação que circula no senso comum
de grande parte da sociedade e atinge, também, a sala de aula. Para Bracht (1999) a EF nasce
para o desenvolvimento de corpos fortes e saudáveis, sendo legitimada pela biologia e
medicina. Paralelo a isso, a EF também constrói significados expressivos para a competição e
rendimento, através do esporte, que é consolidado dentro da escola nas práticas pedagógicas e
orientado pelos padrões do alto rendimento, como salienta Kunz (2004). Tais aspectos são
apontados por ambos autores em harmonia com os interesses da sociedade capitalista
ocidental, consolidando a hegemonia das abordagens de aptidão física e esportiva na
sociedade.
Neste sentido, baseado pelas vivências escolares e midiática, minha visão inicial do
propósito da EF escolar, em consonância com os apontamentos dos autores supracitados, era
de uma prática para o condicionamento físico, promoção da saúde e disseminação das práticas
esportivas. Contudo, a possibilidade de participação no PIBID me proporcionou, inicialmente,
um choque sobre a compreensão construída até então e, progressivamente, ocasionou em um
processo de descobertas e desconstruções a respeito da importância e potencialidade da
Educação Física escolar para além dos meus pré-conceitos.
A COMPREENSÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E LINGUAGENS
A BNCC foi elaborada de modo amplo e coletivo, após um processo de debates,
estudos e consultas, objetivando atender demandas sociais por meio da orientação sobre os
sistemas educacionais públicos e privados na construção de seus currículos (NEIRA;
JUNIOR, 2016). Nesta lógica, o documento traz a EF como um componente curricular dentro
da área de linguagens que tematiza as práticas corporais e suas muitas formas de codificação e
significação, colocando que:
Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de
conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A
vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito
particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é preciso
problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e
significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da

cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos
culturais passíveis de leitura e produção. (BRASIL, 2018, p.214).

Tal citação, apesar de insuficiente devido à complexidade de toda conjuntura, sintetiza
algumas justificativas para o entendimento da EF dentro da área de linguagens, mas não foi
facilmente compreendida quando exposta nas reuniões semanais do PIBID, pois confrontava
todos os meus conceitos pré-formados acerca da educação física escolar. Neste sentido, o meu
processo de desconstrução começa a ser estabelecido através dos debates mediados pelos
coordenadores, subsidiada pelas observações das aulas ministradas pela professora
supervisora.
EDUCAÇÃO FÍSICA DENTRO DA ÁREA DE LINGUAGENS ATRAVÉS DAS
BRINCADEIRAS E JOGOS
As brincadeiras e jogos são representações histórico-culturais lúdicas e infantis, não
cabendo a ninguém defini-las dentro de um padrão, mas sim, valorizar e ampliar todo o seu
repertório cultural (NEIRA, 2009). De tal forma, é necessário ressaltar que os conceitos
acerca das brincadeiras e jogos são mais complexos e profundos que aqui colocados, mas
mesmo sem sua compreensão teórica de forma sólida, alguns aspectos foram percebidos
através da minha vivência na sala de aula como bolsista do PIBID.
Desta maneira, a abordagem da unidade temática de brincadeiras e jogos
proporcionou-me um marcante exercício de reflexão e visualização das práticas corporais
como resultado de um processo cultural com diferentes significados. Tal momento, ocorreu
no segundo ano de bolsa, como parte das exigências do PIBID, através da observação de uma
turma do 6º ano na escola especificada anteriormente, porém, é válido destacar que neste
momento a minha interação com a turma e supervisora já estava consolidada. Assim, durante
a prática docente da professora ao tematizar as brincadeiras e jogos, com uma participação
ativa da turma trazendo algumas vivências dos alunos para subsidiar as ações pedagógicas
seguintes, pude presenciar certas falas que possibilitaram um momento muito importante e
significativo para o meu processo de desconstrução sobre a EF e seu papel no ambiente
educacional. Diferentes significados de uma prática que aparentemente parecia ser a mesma,
foram identificados através dos relatos das crianças sobre as brincadeiras e jogos praticados
pelos mesmos. Logo, uma das estudantes relatou que adorava brincar de “pegar” com seu pai,

e que o mesmo ensinou a brincadeira, enquanto outra criança ressignificou o nome e a
brincadeira, o nome para “pique-pega” e que gostava de sempre ser o “impegável”,
destacando seu lado competitivo, um terceiro aluno relatou que a possibilidade de correr era o
que dava alegria e que qualquer brincadeira ou jogo que proporcionasse essa experiência, era
prazerosa.
Os relatos e significados da brincadeira e jogo não se limitaram a estes colocados por
mim e foram se ampliando e modificando conforme a prática e aulas seguintes, o “pegar” com
o pai virou “pegar” com a mãe, que virou um “pegar” com as amigas, o “pique-pega” mudou
para “pique-cola”, que mudou para “bolinha de gude”. Já o “impegável” transformou-se em
“pegável”, e correr em pular, saltar e jogar, sintetizando assim, um processo contínuo de
transformações e ressignificações, possibilitando um momento único proporcionado pelo
PIBID durante o caminho da formação inicial.
Enfim, o ensejo relatado despertou-me a necessidade de aprofundar a compreensão da
EF como componente curricular dentro da área de linguagens. E também, que as práticas
corporais, através de seus diferentes significados, devem ser um importante instrumento para
a valorização, ampliação, reflexão e tematização das subjetividades culturais, possibilitando
uma educação, de fato, democrática para os diversos grupos sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, fica evidente a importância do PIBID para a qualificação da formação
inicial de professores, possibilitando uma vivência ímpar dentro do cotidiano real das escolas,
que certamente subsidiará futuras práticas docentes. Tal aspecto, já é suficiente para justificar
a necessidade do PIBID, entretanto, deve-se reforçar o quão rico e essencial é o programa
para Educação Física, pois apesar da mesma ser uma área muito abrangente, está cercada por
perspectivas estereotipadas que muitas vezes podem não atender às demandas sociais da
escola, como brevemente relatado neste trabalho.
Assim, o PIBID mostrou que é uma ferramenta de desdobramento das concepções que
envolvem o componente curricular citado, resultando em futuros docentes mais preparados
para as finalidades da escola. Propondo assim, a construção e valorização dos saberes e
vivências envoltos nas práticas corporais, tematizando seus conceitos históricos, sociais e
culturais, mediando a ampliação e (re)-significação dos diferentes gestos pelos alunos.

Portanto, é imprescindível defender não só a continuidade do PIBID, assim como sua
ampliação e valorização, reafirmando o programa como parte das políticas de formação
inicial, visando a melhoria da educação como um todo e garantindo um direito fundamental
para o exercício da cidadania.

THE IMPORTANCE OF EXPERIENCE IN THE INSTITUTIONAL
TEACHING INITIATION SCHOLARSHIP PROGRAM (PIBID) TO
EXPAND THE UNDERSTANDING OF SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: AN EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
This paper aims to report how the experience provided by the Institutional Teaching Initiation
Scholarship Program (PIBID) was essential for the understanding of school Physical
Education (PE), resulting in science as a curricular component in the area of languages.
Such aspects are presented in a qualitative way, through the experience report of an
undergraduate who was a PIBID scholarship.
KEYWORDS: Physical Education; PIBID; Languages

LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE
BECAS DE INICIACIÓN A LA DOCENCIA INSTITUCIONAL (PIBID)
PARA AMPLIAR EL ENTENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: UM INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo reportar cómo la experiencia brindada por el
Programa de Becas Institucionales de Iniciación a la Docencia (PIBID) fue fundamental
para la comprensión de la Educación Física (EF) escolar, dando como resultado la ciencia
como componente curricular en el área de idiomas. Dichos aspectos se presentan de manera
cualitativa, a través del relato de experiencia de un estudiante de pregrado que fue becario
del PIBID.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; PIBID; Idiomas.
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A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO DA ESCOLA A PARTIR DA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA (2018-2020)1
Ana Carla Dias Carvalho,
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
RESUMO
Este texto apresenta os resultados da pesquisa-ação que investigou a inserção da educação
física no projeto político pedagógico da escola através da Residência Pedagógica (20182020). Diagnosticou e propôs práticas pedagógicas a partir das demandas da educação
física escolar. Como resultado, potencializou a formação de professores inicial e continuada
mediante vivência dos tempos e espaços escolares e da (co)produção de saberes entre a
universidade-escola.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; projeto político pedagógico; residência pedagógica.
INTRODUÇÃO
Este texto apresenta e discute a pesquisa que integrou o Programa Residência
Pedagógica - RP, da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão/UFG-RC

2

,

desenvolvida no período entre 2018-2020. A prática pedagógica desenvolvida no âmbito do
programa subsidiou a pesquisa que teve como objetivo central investigar e propor
possibilidades de inserção da educação física no projeto político pedagógico da escola.
A pesquisa foi definida no processo de trabalho coletivo dos participantes do
programa RP, acadêmicos (residentes), professoras do curso de educação física e, professoras
das escolas três escolas públicas da Educação Básica, sendo uma da Rede Municipal de
educação e, as outras duas, da Rede Estadual do Ensino da cidade de Catalão, Goiás.
Elegeu-se a metodologia da pesquisa-ação, como uma ferramenta de investigação
sobre a prática pedagógica de educação física, que permitiu a construção do objeto de estudo,
a partir do movimento da realidade evidenciado pelo estudo do projeto político pedagógico,
O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES através do Programa Residência
Pedagógica, que compõe a política nacional de formação de professores, cujo objetivo é o
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando
na escola.
2
O Subprojeto de Educação Física da Regional Catalão, da Universidade Federal de Goiás, se
materializou na cidade de Catalão (GO), cuja universidade encontra-se em processo de transição para
a Universidade Federal de Catalão – UFCAT.
1

observação das aulas e entrevistas com as professoras. Diferentemente das pesquisas
tradicionais, em que os sujeitos são meros informantes, nesta metodologia os participantes do
processo foram significados como atores sociais da intervenção.
Nesse sentido, neste texto, como foco da apresentação dos resultados privilegiou-se a
problematização da pesquisa; e, a prática pedagógica que repercutiu na inserção da educação
física na escola.
A PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA
A problematização sobre limites e possibilidades da prática pedagógica foi orientada
principalmente pelos relatos das professoras preceptoras, que localizaram dificuldades no
fazer pedagógico da educação física em suas realidades. Os limites foram marcados pela
flexibilização na participação dos alunos nas aulas de educação física, assim como pela forma
de avaliação da disciplina, que considerava somente a presença dos alunos nas aulas.
Sendo a avaliação elemento articulador do processo de ensino-aprendizagem, uma vez
que permite ao professor identificar lacunas e reorientar o processo formativo para garantir
eficácia quanto ao objeto proposto; a ausência de avaliação sistemática sobre a aprendizagem
dos alunos e, sobre a intencionalidade pedagógica do professor, contribuiu para o
entendimento

da

educação

física

como

mera

atividade

escolar,

desprovida

de

intencionalidade; condição essa que ratificou o não reconhecimento desta disciplina como
componente curricular.
A incompreensão sobre a importância de sistematização do plano de ensino para a
organização do trabalho pedagógico, assim como a ausência no projeto político pedagógico,
corroborou para o isolamento da educação física e, portanto, resultou na desarticulação da
disciplina com sua intencionalidade pedagógica e com as demais disciplinas, em última
análise, com os objetivos da escola. Demonstrou a (des)legitimidade da disciplina e seu
isolamento do coletivo escolar que confluiu para a (des)identificação das professoras com a
docência.
Esta constatação restringia o trabalho pedagógico da disciplina, a um fazer prático,
fragmentado e deslocado dos objetivos da escola, assim, sem conhecimento próprio e, isolada,
apresentava-se como uma vivência, e não como disciplina curricular com corpus específico
de conhecimento.

Nesse sentido, para a legitimação da educação física como componente curricular,
com corpo de conhecimentos e práticas próprios que deveriam ser tratados pedagogicamente
e, identificados pela escola como parte do currículo, fez-se necessário a superação do
entendimento de educação física como atividade.
Esta problematização repercutiu, portanto, em ações de formação de professores com
objetivo de (re)significação da educação física e construção de novas práticas pedagógicas no
sentido de viabilizar o planejamento e trato com os conhecimentos da educação física e para a
sua inserção no projeto político pedagógico da escola.
Orientou o processo de reflexão e formação de professores, a discussão sobre a
finalidade da escola, que deve socializar o saber sistematizado e priorizar, nos currículos, o
conhecimento clássico, considerado como essencial para a vida em sociedade. Nesta
perspectiva, os conhecimentos da cultura corporal, tais como, jogos e brincadeiras, ginástica,
esportes, dança e lutas, foram tematizados, mediante as análises dos dados, sob diferentes
contextos escolares.
A PRÁTICA PEDAGÓGICA
As intervenções dos residentes, nas escolas, privilegiaram duas dimensões: a
específica, as aulas de educação física, e a ampla, o trabalho pedagógico situado nos espaços
coletivos, a saber, na construção do projeto político pedagógico da escola, por meio do
planejamento, dos conselhos de classe, de reuniões com professores, e com a gestão escolar.
A imersão dos residentes permitiu que se situassem no espaço, nos tempos e nos
rituais que constituem o currículo, que foi denominada de identificação e compreensão da
conjuntura escolar.
Nas aulas de educação física, privilegiou-se o ensino e aprendizagem da cultura
corporal, a partir dos conteúdos que estavam previstos na organização curricular, buscou-se
desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo das formas de representação de mundo
que os seres humanos têm produzido no decorrer da história, exteriorizada pela expressão
corporal (SOARES et al., 1992).
Tratou-se, pedagogicamente, nas séries iniciais, os conteúdos da ginástica e da dança;
e, na segunda fase do ensino fundamental, foram abordados a ginástica, a dança, e os esportes.
Optou-se pela sistematização coletiva do planejamento das aulas, procedimento este,

considerado inovador pelas professoras preceptoras, que identificaram com os residentes,
conteúdos e metodologia, objetivos e avaliação organizadas em unidades metodológicas.
Sobre a tematização dos conteúdos, destaca-se, o trato com o conhecimento sobre o esporte.
Abordou-se a historicização, os conceitos, a vivência dos elementos constitutivos
(fundamentos técnicos e táticos, regras e valores), a explicação da ideologização e do
fetichismo que o envolvem, atualmente.
As intervenções, inclusive as de caráter interdisciplinar, que, processualmente, a
educação física passou a integrar, contaram com a presença das professoras preceptoras,
contribuindo, assim, com a ruptura da condição de isolamento, anteriormente evidenciada.
A participação na festividade junina tomou a centralidade das atividades
extracurriculares desenvolvidas no âmbito do projeto político pedagógico, e, contribuiu para a
integração da educação física ao contexto mais amplo da escola. Destaca-se que, a festa
junina, representa a principal manifestação tradicional de divertimento, em que participa toda
a comunidade escolar. A preparação da coreografia da festa, comumente, é responsabilidade
da educação física, ou, se divide, num sistema de rodízio de ensaios entre professores. Nesse
sentido, fez-se um acordo de coparticipação, da educação física com as demais professoras de
outras disciplinas.
Nesta oportunidade, a educação física trouxe sua especificidade, apresentou os
conhecimentos sobre a dança, reconheceu a festa como parte dos saberes escolares, construiu
a musicalidade, a coreografia, encenou a dança, e, finalmente, participou da organização e da
realização da festividade. Esta intervenção, abriu portas para a inserção dos conhecimentos da
cultura corporal, por meio da dança e da tematização da alegria na escola, nos projetos
político pedagógicos das escolas, pois, a partir daí, a disciplina se fez presente e, ativa, nos
processos de trabalho coletivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa-ação desenvolvida no Programa Residência Pedagógica, da Universidade
Federal de Goiás, no período entre 2018-2020, se configurou em ferramenta relevante na
redefinição da educação física no contexto escolar investigado, à medida que, se pôde
problematizar a prática pedagógica e, propor intervenções articuladas às demandas da
realidade.

Identificou limites na compreensão sobre o conhecimento da educação física e na sua
organização escolar, em especial sobre a função da avaliação no processo ensinoaprendizagem. Interveio na tematização da cultura corporal e na participação da educação
física em projetos interdisciplinares, em especial, a festa junina. A pesquisa contribuiu para a
qualificação da formação e atuação dos envolvidos, a partir da problematização da realidade
da educação física escolar e do reconhecimento da organização do trabalho pedagógico como
ação potencialmente transformadora da realidade.
A partir da participação da educação física em ações mais amplas, como na festa
junina, houve o reconhecimento da comunidade escolar, representada pelos alunos e alunas,
pais e responsáveis, das professoras e da gestão escolar. De acordo com as avaliações dos
residentes, a prática pedagógica mediatizada pela pesquisa-ação permitiu diagnosticar a
realidade escolar, propor intervenções sintonizadas com as demandas concretas da educação
física, bem como estabelecer interlocução com os sujeitos, tempos e espaços escolares, que
resultaram em trocas de aprendizagens e na inserção da educação física no projeto político
pedagógico.
As professoras preceptoras, em especial, avaliaram que, os estudos e as práticas
realizadas demonstraram a relevância da reflexão pedagógica sobre os conhecimentos da
cultura corporal, que colaboraram, para o percurso de valorização e reconhecimento da
identidade docente, assim como da prática pedagógica da educação física.
Assim sendo, conclui-se que, a prática pedagógica que teve a pesquisa como
constituinte, conduziu um exercício de problematizações sobre a educação física, que
perspectivou o diálogo, entre residentes e as professoras preceptoras e, contribuiu para
qualificação da formação de professores inicial e continuada, e fortaleceu o trabalho coletivo
na relação de coprodução de saberes e práticas entre a universidade-escola.

PHYSICAL EDUCATION AND SCHOL CULTURE IN THE
PEDAGOGICAL RESIDENCE (2018-2020)
ABSTRACT
This text presents the results of the action research that investigated the insertion of physical
education in the school's pedagogical political project through the Pedagogical Residency
(2018-2020). Diagnosed and proposed pedagogical practices based on the demands of school
physical education. As a result, it boosted initial and continuing teacher education through
the experience of school times and spaces and the (co)production of knowledge between the
university-school.
KEYWORDS: Physics education; body culture; pedagogical residence.

EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA ESCOLAR EN EL PROGRAMA
RESIDENCIA PEDAGÓGICA (2018-2020)
RESUMEN
El objetivo fue investigar y proponer posibilidades para abordar el conocimiento de la
cultura corporal, a través de la investigación acción, en el Residencia Pedagógica (20182020). La investigación en la vida cotidiana de escuelas, comprendiendo observaciones,
entrevistas y relatos sobre la práctica. La inmersión en la cultura escolar potencializó la
vivencia de sus tiempos y espacios, y lo diálogo y (co) producción de conocimiento entre
universidad-escuela.
PALABRAS CLAVES: educación física; cultura corporal; residencia pedagógica
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A INSERÇÃO DAS CORPORALIDADES INDÍGENAS NA ESCOLA
POR MEIO DE UM PROJETO INTEGRADOR1
Fabrício Gurkewicz Ferreira,
Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade de Brasília (PPGEF/UnB)
IFRO - Campus Ji-Paraná
Reigler Siqueira Pedroza,
Escola Superioe de Educação Física e Fisioterapia de Goiás – Universidade Estadual de Goiás
(ESEFFEGO/UEG)
Paulino Pinheiro Gaia,
Programa de Pós-Graduação em Educação Física – Universidade de Brasília (PPGEF/UnB)
IFCE – Campus Quixadá
RESUMO
O objetivo geral desta pesquisa foi realizar um Projeto Integrador para a inserção das
corporalidades indígenas no espaço escolar. Para tanto, utilizamos a pesquisa participante
como proposta metodológica. Concluímos que o Projeto Integrador possibilitou uma
participação efetiva dos estudantes e dos docentes na prática educativa, por meio de ações
coletivas e colaborativas. Contudo, é fundamental que sejam realizadas outras pesquisas com
a temáticas em diferente contextos.
PALAVRAS-CHAVE: projeto integrador; corporalidades indígenas; escola.
INTRODUÇÃO
O objetivo geral deste trabalho foi construir um Projeto Integrador 2 (PI) que
proporcionasse a inserção das corporalidades indígenas 3 no espaço escolar. É de suma
importância que atentemos para a LEI 11.645/2008, que trata no seu art. 1, da obrigatoriedade
em toda educação básica do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena
(BRASIL, 2008).
Para tanto, valemo-nos metodologicamente da pesquisa participante, visto que permite
a adaptação de procedimentos flexíveis a partir dos desafios advindos da realidade. A
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Proposta que aproxima diferentes áreas do conhecimento tendo como referência um tema em comum
(FERREIRA, 2020).
3
Utilizamos esse termo para se referir aos conhecimentos e as formas de intervir no, sobre e por meio
do corpo pelos povos indígenas (FERREIRA, 2020).
1
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proposta foi construída de maneira dialógica e solidária, em que os interesses, saberes e
valores do coletivo se sobrepõe ao individual. A pesquisa, então, é participante, não pela
presença de vários sujeitos para a sua realização, mas pela construção do conhecimento de
forma coletiva e colaborativa (BRANDÃO, 2006).
O seu desenvolvimento ocorreu de forma interdisciplinar, no ano de 2019 no Instituto
Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná. Participaram da investigação trinta e cinco
estudantes da turma de terceiro ano do ensino médio técnico do curso de informática, que
estudavam no período matutino, e oito professores, sendo dois da disciplina de história e um
das disciplinas de Educação Física, Filosofia, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e
Química (núcleo comum) e Redes (núcleo técnico).
A construção do PI ocorreu por meio de encontros sistemáticos entre os professores,
em que foram discutidas questões conceituais referentes as culturas indígenas e suas
corporalidades, ao currículo integrado e ao projeto integrador. Além disso, foram planejadas
as ações em cada disciplina e os ajustes necessários ao longo da intervenção para que os
procedimentos adotados se mantivessem vinculados aos objetivos estabelecidos. Foram oito
encontros entre os meses de abril e outubro.
Para verificar os resultados obtidos por meio da pesquisa, aplicamos dois
questionários junto aos estudantes. O primeiro, antes de iniciar a proposta, teve por finalidade
verificar os conhecimentos que eles possuiam a respeito da temática e quais eram as suas
expctativas. O segundo nos serviu como um referencial para indicar em que medida as ações
repercutiram nos conhecimentos e na formação dos estudantes. Também aplicamos um
questionário junto aos professores, após o término do projeto, em que foi solicitado as
percepeções deles acerca da proposta desenvolvida e as contribuições que as ações que
integram as áreas do conhecimento proporcionam as práticas educativas.
Após a coleta dos questionários, efetuamos a sua análise. Para tanto, realizamos
leituras minuciosas das respostas, a fim de estabelecermos aproximações a partir do teor do
seu conteúdo. Dessa forma, para cada uma das questões foi elaborado um quadro, na qual
sistematizamos as respostas em unidades analíticas.

CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO INTEGRADOR PARA A INSERÇÃO DAS
CORPORALIDADES INDÍGENAS
A organização compartimentada dos campos de conhecimento no ambiente escolar, em
que os docentes de cada disciplina realizam o seu trabalho pedagógico de forma isolada, isto
é, definem os procedimentos metodológicos, a elaboração das estratégias de ensino e a
seleção dos instrumentos avaliativos sem levar em consideração as contribuições ou promover
aproximações com as outras áreas, acarreta na compreensão parcial da realidade por parte dos
estudantes.
Ao propormos um projeto integrador acerca das corporalidades índígenas, tivemos
como intuito que os estudantes percebessem que essa temática transita por diferentes
disciplinas, sendo que cada uma delas colabora para que o seu entendimento ocorra de modo
significativo.
Nesse sentido, após o término do período de planejamento coletivo, a disciplina de
Educação Física ficou responsável por apresentar a compreensão de corpo dos povos
ameríndios, bem como as suas práticas corporais (jogos, lutas, dentre outros). Na disciplina de
História, os estudantes compreenderam como as relações históricas estabelecidas dentro da
própria etnia e com a sociedade envolvente interferiram na constituição de suas práticas
corporais. Nos estudos da Filosofia, o foco esteve direcionado para o entendimento dos
sentidos e significados dos mitos e a suas implicações nas práticas corporais, como os rituais.
Na disciplina de Língua Portuguesa, os estudantes entraram em contato com as corporalidades
indígenas por meio da análise de produções textuais a respeito desse povos. Em Língua
Espanhola, a interface com o tema ocorreu por meio de uma comparação com as sociedades
pré-colombianas. Nas aulas de Química, os estudantes identificaram a composição química
dos elementos utilizados na pintura corporal. E, por fim, em Redes, eles sistematizaram o
conhecimento construído em uma plataforma digital (blog).
Devido ao espaço limitado para o compartilhamento dos resultados do projeto,
observados nas respostas aos questionários tanto dos professores quantos dos estudantes,
apresentamos, a seguir, as percepções dos participantes acerca das contribuições do Projeto
Integrador (professores – quadro 1) e da satisfação em estudar as corporalidades indígenas por
meio dessa proposta (estudantes – quadro 2).

Quadro 1 – Contribuições do projeto integrador para a construção do conhecimento
acerca das corporalidades indígenas
Conjunto de respostas
Promoveu a aproximação com elementos culturais pertencentes a sua realidade local, a
partir do estudo dos povos indígenas da região.
Possibilitou a compreensão crítica a respeito dos desafios vivenciados pelos povos
indígenas, como os direitos negligenciados e os esteriótipos e preconeitos a que estão
sujeitos.
Propiciou a partição ativa e autônoma dos estudantes na construção do conhecimento.
Oportunizou a compreensão dos conhecimentos indígenas a partir da relação entre várias
áreas do conhecimento.
Fonte: Questionário aplicado pelos autores.

Quadro 2 – Satisfação pelo estudo das corporalidades indígenas por meio de um projeto
integrador
Conjunto de respostas
O projeto possibilitou o aprendizado da temática a partir da contribuição de diferentes
áreas.
A participação de várias disciplinas permitiu um aprofundamento no conhecimento que não
seria possível em apenas uma.
A quantidade de atividades avaliativas diminuiu em razão de serem desenvolvidas de forma
coletiva.
Fonte: Questionário aplicado pelos autores.

Os apontamentos apresentados pelos estudantes e pelos professores vão ao encontro de
resultados observados em outras pesquisas e/ou relatos encontrados na literatura
(CARVALHO, 2019; CRUZ et al., 2015; GRÜMM; CONTI; LIDANI, 2016; HENRIQUE;
NASCIMENTO, 2015; RAMOS, 2005; SILVA; COSER, 2012). Isto demonstra que as
propostas que articulam as diferentes áreas do conhecimento tem sido objeto de investigações,
as quais tem respaldado o seu valor enquanto práticas educativas que oferecem contribuições
ao processo formativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas educativas que promovem a aproximação entre as disciplinas no ambiente
escolar, (projeto interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, integrador, dentre outros),
Embora possam ser observadas várias iniciativas ao redor do país, ainda possuem vários
desafios para sua implantação, tais como tempo e espaço adequados para o seu planejamento,
apoio da gestão, formação continuada para os docentes e, muita vezes, o próprio interesse
deles. Contudo, os resultados da nossa pesquisa reforçam a importância do desenvolvimento
dessas iniciativas, sobretudo para inserção de conhecimentos historicamente negligenciados
pela escola, como os oriundos das culturas indígenas.

THE INSERTION OF INDIGENOUS CORPOREALITIES INTO
SCHOOL THROUGH AN INTEGRATIVE PROJECT
ABSTRACT
The general objective of this research was to carry out an Integrative Project for the insertion
of indigenous corporealities in the school space. For this purpose, we use participant
research as a methodological proposal. We conclude that the Integrative Project enabled an
effective participation of students and teachers in educational practice, through collective
and collaborative actions. However, it is essential that further research be carried out with
the theme in different contexts.
KEYWORDS: integrative project; indigenous corporealities; school.

LA INSERCIÓN DE LAS CORPOREIDADES INDÍGENAS EN LA
ESCUELA A TRAVÉS DE UN PROYECTO INTEGRADOR
RESUMEN
El objetivo general de esta investigación fue realizar un Proyecto Integrador para la
inserción de cuerpos indígenas en el espacio escolar. Para eso, utilizamos la investigación
participante como propuesta metodológica. Concluimos que el Proyecto Integrador permitió
una participación efectiva de estudiantes y docentes en la práctica educativa, a través de
acciones colectivas y colaborativas. Sin embargo, es fundamental que se realicen más
investigaciones con el tema en diferentes contextos.
PALABRAS CLAVES: proyecto integrador; corporeidades indígenas; escuela.
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A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA CANVA PARA A REVISÃO DAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS
DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA UFRN1
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RESUMO
O presente trabalho descreve e faz reflexões sobre as experiências de bolsistas do PIBID de
Educação Física no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Djanira Brasilino
de Souza localizado em Natal / RN, já no período de [Office1] remoto, tributário do novo
Coronavírus. (2019-mCoV). De abordagem descritiva com nuance qualitativa, o texto
apresenta, especificamente experiências usando a plataforma de design gráfico Canva, e
como essa experiência teve um impacto no progresso no semestre acadêmico de 2020.1.
PALAVRAS-CHAVE: Canva; Pandemia; Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
Desde o início dos trabalhos como bolsistas do PIBID Educação Física no Centro
Estadual De Educação Profissional Professora Djanira Brasilino de Souza, já durante o
período remoto de ensino, devido às restrições de circulação tributária da pandemia do novo
Coronavírus (2019-mCoV), nosso maior desafio foi encontrar formas de transpor a aula
padrão/diretiva de Ensino Médio onde o professor fala e o aluno apenas escuta, trazendo
assim, uma metodologia mais interativa para nossas aulas. O presente trabalho descreve e faz
reflexões sobre as experiências de bolsistas do PIBID de Educação Física no Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Djanira Brasilino de Souza localizado em Natal / RN, já
no período de ensino remoto, tributário do Coronavírus (2019-mCoV).
1
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Diante desse contexto, buscou-se utilizar da plataforma Canva para a produção de
materiais didáticos, tais como Slides e arquivos em PDF/E-book, utilizando de um visual
moderno, com usabilidade fácil e intuitiva, além de proporcionar interação com a realidade
dos alunos, fazendo com que apenas pelo efeito visual causado na leitura, a atenção ao
material proposto seja maior, incentivando até uma maior participação dos alunos durante as
aulas online.
O texto tem caráter descritivo com abordagem qualitativa e se justifica na medida em
que é importante registrar e discutir as especificidades pedagógicas em que o ensino remoto
tem nos colocado atualmente.
RELATANDO

E

PROBLEMATIZANDO

UMA

PRIMEIRA

EXPERIÊNCIA

NA

DOCÊNCIA
Alunos do 2° período de licenciatura em educação física da UFRN, iniciamos nosso
primeiro contato com a docência através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid) já durante o período remoto emergencial com suas dificuldades e limitações.
Partimos do pressuposto que, na Educação Física, o aluno deverá ser estimulado para usufruir
dos jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e
da melhoria da qualidade de vida (BETTI, 1992), porém em um contexto onde foram
necessárias medidas de distanciamento e isolamento social com o objetivo de reduzir as
possibilidades de contágio, ações precisaram ser tomadas para diminuir o impacto negativo
causado pelo afastamento dos alunos da instituição de ensino. Porém, em um momento
atípico que a humanidade ainda vive, tornou-se fundamental estabelecer formas de relações
sociais por meio de plataformas tecnológicas para dar continuidade no ensino na escola.
Para que fosse conduzida esta nova experiência de forma satisfatória, se fez
indispensável um planejamento detalhado e minucioso entre os bolsistas e a professora
supervisora do programa, para que os alunos pudessem obter a maior quantidade de
aprendizado possível durante uma aula online. Desse modo, buscamos utilizar a tecnologia
por meio de recursos educacionais digitais em plataformas na internet para facilitar e
aumentar a interação dos alunos por meio da aula remota nas aulas de educação física.

Hodges (2020) define Ensino Remoto de Emergência como:
[...] a modalidade de Ensino Remoto de Emergência (ERT) é uma mudança
temporária para um modo de ensino alternativo devido a circunstâncias de
crise. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para o ensino
que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como cursos
híbridos, e, que, retornarão a esses formatos assim que a crise ou emergência
diminuir ou acabar. (Hodges, et al, 2020).

Diante disso recorremos a plataformas digitais para podermos dar início ao nosso
período letivo. Decorremos as aulas através da plataforma Google Meet que é um serviço de
comunicação por vídeo gratuito que cresceu bastante durante o ensino remoto. Para podermos
ilustrar nossas aulas, fizemos uso da plataforma de design Canva que, por ser uma ferramenta
gratuita, facilitou bastante nosso desenvolvimento e criação de designs dos mais variados
tipos, desde apresentações até ferramentas específicas para o design. Durante nosso período
letivo de 2020 utilizamos a plataforma para criar E-books participativos e slides atrativos,
sempre buscando uma maior interatividade dos alunos com nossas aulas.
A plataforma de design Canva permite que os usuários desenvolvam trabalhos onde a
interatividade do aluno se torna bem mais necessária e instigante ao mesmo tempo. Com base
na funcionalidade da plataforma, desenvolvemos um PDF/E-book contendo todos os assuntos
trabalhados durante todo o período letivo de 2020, ilustrando fotos e textos utilizados na aula,
sendo possível também apresentar todas as nossas referências teóricas no próprio PDF/Ebook. Sendo assim, mediante a Portaria-SEI Nº 471, de 04 de dezembro de 2020 que dispõe
que o calendário escolar atenda aos Ciclos de Aprendizagem a serem adotados pelas escolas
da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a avaliação foi feita por ciclo de
aprendizagem no período letivo de 2020-2021 e esse PDF/Ebook serviu como elemento de
revisão e de estudo para possíveis alunos que porventura não puderam acompanhar algum
assunto ministrado em aulas anteriores. Diante desse contexto, pensamos que movimentos de
inclusão digital, entendidos como mais do que o acesso, implica uma apropriação social das
tecnologias digitais de rede (MARCON, 2008).
Ao observar a grande lacuna existente na exploração acadêmica do uso de plataformas
e recursos educacionais digitais nas aulas, sobretudo nas de educação física, bem como a
necessidade de dar continuidade ao semestre letivo no período remoto, notou-se a viabilidade
de elaborar um projeto de pesquisa com ênfase nos benefícios que a utilização da plataforma

Canva nos trouxe e aportar seu potencial de ação de modo a facilitar a aprendizagem dos
alunos. A iniciativa do coletivo de alunos do PIBID Educação Física da UFRN tem por foco,
portanto, mostrar a utilização desta plataforma no Centro Estadual de Educação Profissional
localizado na cidade de Natal no Estado Rio Grande do Norte, com o intuito de trazer um
incentivo a mais para que novos e futuros professores possam também explorar esta
plataforma em suas aulas, de modo a trazer inclusão, conteúdo e participação durante as aulas
neste período de pandemia do novo Coronavírus (2019-mCoV), como também em um futuro
pós pandêmico no ensino presencial.
Já no início do período remoto emergencial ocasionado pela pandemia no semestre
letivo de 2020.1, foi a dificuldade de criar uma sala de aula virtual onde pudéssemos
promover a equidade entre os alunos com relação ao ensino. É de comum conhecimento que
vivemos diante de uma sociedade globalizada e dinâmica, contudo o uso de recursos digitais é
realidade na vida de todos nós, sendo indispensável seu uso no ambiente de ensino (CHRIST,
2020).
Nesse contexto, foi preciso pensar em maneiras de fazer com que os alunos da referida
escola pudessem não ter perdas tão significativas de conhecimento nesse novo modelo de
ensino emergencial.
O uso de recursos digitais no ensino não é uma discussão recente. Contudo,
com a pandemia da covid-19, o ensino remoto emergencial impôs alterações
significativas na forma de organização das aulas, o que deu relevo às
tecnologias educacionais e às suas contribuições para a prática pedagógica.
(CARVALHO, 2021, p. 5)

Nesse contexto, a plataforma de design gráfico intitulada de Canva chegou para somar
nas nossas aulas de Educação Física, trazendo uma facilitação na elaboração de vários
recursos visuais, em que pode-se criar por meio de inúmeros modelos de templates de slides e
aulas interativas onde instigam a curiosidade dos alunos por meio da utilização de hiperlinks,
botões e imagens que redirecionaram eles para sites na internet que abordam a temática que
estamos trabalhando naquele momento, assim como vídeos ensinando a fazer práticas
corporais em plataformas como o Youtube, plataformas gamificadas como o Mentimeter,
Kahoot, jogos da memória, quizzes, formulários e a inclusão de códigos QR (Um código de
barras paramétrico, bidimensional, que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos
telefones celulares equipados com câmera) para fixar conteúdo. Contudo o foco foi na

plataforma Canva, pois nela era possível convergir todas as demais criações em um único
material didático, permitindo que os alunos fossem redirecionados para podcasts, textos,
slides e páginas da internet, podendo assim revisar o conteúdo abordado em forma de áudio
explicativo e na leitura, aguçando ainda mais o conhecimento destes e tornando dinâmica uma
aula que antes acabava por ser monótona e pouco participativa.
Nesse sentido, agora, mais do que nunca, percebemos como o ensino remoto
se materializa nos diferentes níveis de ensino e, mais especificamente, nas
diferentes realidades. Cabe, portanto, discussões acerca de como tem sido a
relação das pessoas com o processo atual e emergencial de educação que
está posto. (SILVA, et al. 2020)

Tendo isso como base, é deveras importante salientarmos o impacto positivo que a
adesão dos alunos trouxe para nosso trabalho, tanto no que se refere a continuidade dele
quanto na programação de futuros trabalhos. Possibilitando assim uma maior participação dos
alunos nas aulas de maneira ativa.
Considerando o retorno positivo dos alunos durante pesquisa de opinião realizada via
formulário do google, apontamos que tivemos uma eficácia bastante satisfatória onde 92%
dos alunos consideraram que após a utilização de Tecnologias Digitais nas aulas, elas ficaram
muito mais interessantes (Figura 1), o que nos mostra que o caminho adotado pela iniciativa
do coletivo de alunos do PIBID Educação Física é eficaz na maioria das vezes.

Figura 1: Feedback dos alunos

Fonte: Próprio autor

Com isso, a importância do uso dessas Tecnologias Digitais nas nossas aulas se
tornou notórias e totalmente eficazes, principalmente no que se refere a satisfação dos alunos
com elas, sendo essa perspectiva de fundamental relevância para nossos futuros trabalhos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de uma situação atípica ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus se faz
importante que ressaltamos a utilização de recursos educacionais digitais como ferramentas
de ensino-aprendizagem em todo o processo do período remoto emergencial, bem como a
troca de experiências e o retorno positivo dos alunos às medidas adotadas com a utilização
destas ferramentas em benefício da disciplina de educação física. De fato, o fator limitador é a
limitação do acesso à internet e dispositivos para que todos os alunos possam entrar nas aulas,
contudo para contornar esta limitação, utilizamos do prédio da instituição para deixar
arquivos impressos para que aqueles que não puderam acompanhar a aula remotamente que é
uma grande minoria dos alunos, buscassem lá para ler e não serem prejudicados. Por fim,
deixamos esse relato de experiência para que os futuros professores ou alunos possam utilizar
das ferramentas digitais ao máximo e a favor do aprendizado mútuo, tanto dos professores
quanto dos alunos.

THE USE OF THE CANVA PLATFORM FOR THE REVIEW OF
PHYSICAL EDUCATION CLASSES: A REPORT OF EXPERIENCES
OF PIBID PHYSICAL EDUCATION UFRN
ABSTRACT
The present work describes and reflects on the experiences of PIBID scholarship holders in
Physical Education at the State Center for Professional Education Professor Djanira
Brasilino de Souza located in Natal / RN, already in the period of remote [Office1], tributary
of the new Coronavirus. (2019-mCoV). With a descriptive approach with a qualitative
nuance, the text presents, specifically, experiences using the Canva graphic design platform,
and how this experience had an impact on progress in the academic semester of 2020.1.
KEYWORDS: Canva; Pandemic; Remote Class.

EL USO DE LA PLATAFORMA CANVA PARA LA REVISIÓN DE
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME DE EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA PIBID UFRN
RESUMEN
El presente trabajo describe y reflexiona sobre las experiencias de los becarios PIBID de
Educación Física en el Centro Estatal de Educación Profesional Profesora Djanira Brasilino
de Souza ubicado en Natal / RN, ya en el período de remoto [Office1], afluente del nuevo
Coronavirus. (2019-mCoV). Con un enfoque descriptivo con matiz cualitativo, el texto
presenta, en concreto, experiencias en el uso de la plataforma de diseño gráfico Canva, y
cómo esta experiencia tuvo un impacto en el progreso en el semestre académico de 2020.
PALABRAS CLAVES: Canva; Pandemia; Enseñanza remota.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS: UM RELATO DO PIBID1
Marcelo Vinícius de França Gama Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Bruna Maria Pereira da Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Luíza Oliveira Mosca,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Eduardo Victor Ramalho Lucena,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Paula Roberta Paschoal Boulitreau,
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE)
RESUMO
O estudo se caracteriza por um relato de experiência de cunho qualitativo que tem como
objetivo analisar o processo de adaptação da avaliação da aprendizagem das aulas remotas
de educação física dos 6ºs anos do CAp-UFPE. Em decorrência da pandemia do COVID-19
as estratégias metodológicas foram adaptadas, de tal forma que contemple o currículo. Os
instrumentos avaliativos tiveram que ser ressignificados, entretanto não perderam sua função
formativa de acompanhamento dos processos de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem; Aprendizagem colaborativa; Ensino
remoto.
INTRODUÇÃO
Em decorrência da pandemia do COVID-19 as estruturas das aulas de Educação Física
foram adaptadas por todo país e, em Pernambuco, uma escola federal optou pelo formato
remoto de ensino-aprendizagem. Desta forma, as estratégias metodológicas também precisaram
ser reestruturadas e adaptadas ao contexto remoto e às ferramentas digitais que a realidade
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momentânea permite, gerando impacto na estruturação didático-pedagógica das aulas, bem
como na avaliação da aprendizagem.
Através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), os
estudantes de graduação em Educação Física da UFPE foram inseridos em aulas de Educação
Física de duas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola federal, a partir da
realização das atividades de apropriação do espaço de intervenção, observações das aulas,
reuniões para estudos e discussões, reuniões de orientação e discussão didático-pedagógica
sobre o fazer docente.
Diante desse cenário, algo que nos causou curiosidade científico acadêmica foi a
possibilidade de discutir sobre a forma como os estudantes estavam sendo avaliados, diante de
um cenário em que os estudantes se manifestam de modo mais distante. Eles têm aulas
síncronas com duração de 1 hora por semana, contudo cada um apresenta limites e
possibilidades diferentes no que tange à conexão de internet, ao abrir a câmera, o áudio e fazer
registros no chat.
Por isso surge a questão como avaliar os estudantes individualmente diante de uma
realidade tão diversa que nos impõe limites e distanciamento dos estudantes?
Deste modo, objetivamos analisar o processo de adaptação da avaliação da
aprendizagem durante as aulas remotas de educação física de turmas de 6ºano de uma escola
pública federal.
Para tanto, partimos do pressuposto de Luckesi (2000) em que o ato de avaliar é um
processo inclusivo, construído da relação professor-estudante priorizando uma visão holística
acerca da realidade dos sujeitos envolvidos. O processo avaliativo compreende o estudante em
sua totalidade, sendo assim, é pertinente que o planejamento e as atividades propostas pelo
professor conversem constantemente com as estratégias avaliativas adotadas pelo mesmo.
Portanto, faz-se necessário que seja levado em conta o contexto sócio-histórico-cultural da
comunidade escolar nas elaborações das propostas pedagógicas.
Luckesi (2000) também aponta que a avaliação da aprendizagem nos possibilita levar à
frente uma ação que foi planejada dentro de um arcabouço teórico-político. Logo, ela está
intimamente vinculada aos objetivos de ensino e, por isso, não será qualquer resultado que
caracterizará a aprendizagem dos estudantes, mas sim um resultado compatível com a teoria e
com a prática pedagógica propostas.

As estratégias avaliativas das aulas observadas têm como objetivo criar uma simbiose
com o contexto educacional dos estudantes que sofreram uma mudança drástica em suas
rotinas. Na proposta da escola observada durante o PIBID, o processo de avaliação é realizado
individualmente, observando a evolução da percepção crítica-social de cada estudante e é sobre
a forma como ela foi materializada no contexto remoto que discutiremos neste relato.
METODOLOGIA
Optamos pela realização de um relato de experiência com objetivo descritivo, apoiados
também numa revisão de literatura exploratória a fim de compartilharmos as análises sobre os
registros das nossas vivências enquanto estudantes do PIBID sobre os métodos avaliativos
adotados para sistematizar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos 6ºanos de
uma escola pública federal.
O estudo é de cunho qualitativo se estruturou em três fases: a) exploratória; b) coleta de
dados; c) análise (SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO, 2010). A revisão bibliográfica foi
feita através da leitura de livros e de bases de dados on-line confiáveis como a Scielo. A coleta
dos dados foi realizada por meio de diários de campo, preenchidos sistematicamente entre os
meses de outubro de 2020 e fevereiro de 2021 com os registros das aulas de Educação Física
de turmas do 6º ano observadas no modo síncrono pelo Google Meet, nas atividades assíncronas
e nos feedbacks dados pela plataforma Google Classroom, bem como nos pareceres descritivos
individuais dos estudantes e nos momentos de Conselhos de Classe.
As referidas aulas de Educação Física foram observadas e registradas numa escola
pública federal, por estudantes do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade
Federal de Pernambuco vinculados ao PIBID. As discussões evidenciadas e analisadas com
mais profundidade, focaram na experiência do ensino do jogo, na última unidade de ensino do
ano letivo de 2020.
Por fim, a partir dos registros, realizamos a análise de conteúdo categorial por temática,
com base em Bardin (2011), considerando as categorias: ensino-aprendizagem remoto;
motivação; jogo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação da aprendizagem é um componente curricular indispensável que permite
uma reflexão sobre a percepção de uma proposta adequada, visando uma melhor prática docente

e uma boa aprendizagem do estudante (SANCHES; MOREIRA, 2017), desta forma a avaliação
não diz respeito apenas no processo de retenção ou aprovação do estudante, mas sim nas
diferentes práticas pedagógicas a fim de investigar o desenvolvimento cognitivo do aprendente
(ESTEBAN, 2003).
De acordo com Perrenoud (1999), existem duas lógicas de avaliação: a formativa que
tem um foco maior na apropriação dos saberes pelos educandos, semelhante a diagnóstica, que
procura detectar dificuldades de aprendizagem para corrigi-las e a somativa, que avalia a
aprendizagem do estudante, com variáveis de classificação informativas que diz respeito a
qualidade do ensino e o quanto os objetivos foram alcançados ao final daquele ciclo
(SANCHES; MOREIRA, 2017; CASEIRO; GEBRAN, 2008; SANTOS, 2016).
Os critérios de avaliação de acordo com Luckesi (2003), está inserido no processo de
diagnóstico, pois só assim será possível tomar uma decisão, desta forma fica claro que a
avaliação é um mecanismo para a melhora do processo de ensino-aprendizagem, uma
ferramenta não punitiva para estimular o melhor desenvolvimento do estudante na melhor
estratégia pedagógica a ser abordada pelo professor.
Embasados nessas afirmativas pudermos observar nas aulas de Educação Física nos 6ºs
anos, possibilitadas pelo PIBID e mediante reuniões com supervisão após as aulas, que a
avaliação da aprendizagem dos estudantes teve que ser adaptada para o período remoto, de tal
forma que as atividades tiveram que ser reformuladas para atender as demandas dos
componentes curriculares sem impactar no processo de ensino-aprendizagem.
Sendo assim, foram utilizados como instrumentos norteadores de avaliação as
atividades de pesquisa em grupo, seminários, experimentação em elaboração de vídeos,
avaliação oral em participação na aula, avaliação por parte de produção textual. As atividades
eram postadas no classroom, após a discussão em sala de aula online (google meet) onde os
estudantes foram estimulados constantemente a expor suas concepções, para a partir delas
elaborar as estratégias metodológicas a serem utilizadas nas tratativas do conhecimento e
possibilitar que as turmas vivenciem os conteúdos remotamente, porém, tendo em mente o que
é necessário construir e buscar as melhores formas de alcançar os objetivos, ampliando a
capacidade crítica, a compreensão da realidade que envolvem as diversas realidades dos
estudantes e como isso implica nas cultura corporal.

Destaca-se a importância da metodologia Crítico-Superadora proposta pelo Coletivo de
Autores (2012) na relação professor-estudante, na seleção e no trato do conhecimento, bem
como no processo de avaliação devido aos seus pressupostos teórico-práticos (práxis) nas
formas de comunicação e relações de poder, dialogando com os estudantes e respeitando suas
bagagens que eles carregam consigo como sujeitos-históricos que participam das dinâmicas e
construções na sociedade. As avaliações não podem negligenciar as particularidades e por isso
é utilizada uma avaliação descritiva, por ser democrática, acolhedora, que considera a
construção do pensamento crítico, autônomo e libertador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma fica claro que em decorrência da pandemia os instrumentos avaliativos
tiveram que ser adaptados às aulas remotas, entretanto não perderam sua característica de
acompanhamento e dimensionamento durante o processo de ensino-aprendizagem, reforçando
as bases da avaliação formativa e diagnóstica do estudante favorecendo o desenvolvimento
crítico dos saberes dos estudantes, fortalecendo o papel do professor como um importante
mediador na construção do conhecimento e elementos dos conteúdos a serem trabalhados na
Educação Física escolar.
Vale ressltar que o ato de avaliar, quando realizado a partir de uma perpectiva crítica de
Educação Física escolar, além de favorecer os saltos qualitativos de aprendizagem, corrobora
para uma prática docente mais próxima da realidade social dos estudantes, apresentando mais
sentido e significado pedagógico no ensino-aprendizagem.

ADAPTATION OF THE LEARNING ASSESSMENT DURING THE
REMOTE PERIOD IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF
FUNDAMENTAL EDUCATION FINAL YEARS: A PIBID REPORT
ABSTRACT
The study is characterized by a qualitative experience report that aims to analyze the process
of adapting the assessment of learning in remote physical education classes of the 6th years of
CAp-UFPE. As a result of the COVID-19 pandemic, the methodological strategies were
adapted in such a way as to include the curriculum. The evaluation instruments had to be
reframed, however they did not lose their formative function of monitoring the teaching
processes.
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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
DURANTE EL PERÍODO REMOTO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LOS AÑOS FINALES DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL:
INFORME DEL PIBID
RESUMEN
El estudio se caracteriza por un relato de experiencia que tiene como objetivo analizar el
proceso de adecuación de la evaluación del aprendizaje de las clases de educación física a
distancia en los 6º años de CAp-UFPE. Como resultado de la pandemia COVID-19, las
estrategias metodológicas fueron adaptadas de manera que incluyan el currículo. Los
instrumentos de evaluación tuvieron que ser reformulados, sin embargo no perdieron su
función formativa de seguimiento de los procesos de enseñanza.
PALABRAS CLAVE: evaluación del aprendizaje; aprendizaje colaborativo; enseñanza a
distancia.
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COM A PALAVRA O ESTUDANTE: UMA EXPERIÊNCIA EM
CONTEXTO DA PRÁTICA NO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA ESEF-UPE1
Agostinho da Silva Rosas,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
Com a palavra o estudante é Projeto desenvolvido no âmbito das práticas do Pibid Educação
Física com o propósito de disponibilizar espaço ao diálogo verdadeiro. Este relato de
experiência pretende discorrer, com rigor crítico, a práxis dialógica como expressão da
liberdade. Centro-se na metodologia freireana em que delimita o movimento dialético da
ação-reflexão. Com a experiência constatou-se sucesso na realização do Projeto por
empoderar estudantes com a elaboração e pronúncia da palavra.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Dialógica; Prática Pedagógica; Pibid Educação Física.
INTRODUÇÃO
Com este relato de experiência pretende-se discorrer de maneira epistêmica acerca do
projeto ‘Com a palavra o estudante’ enquanto expressão da dialogicidade como práxis da
liberdade. Projeto, este, criado no contexto das práticas pedagógicas desempenhadas no
âmbito do Subprojeto Pibid Educação Física ‘Cultura de Movimento na prática pedagógica:
desafios à inovação’ da Escola Superior de Educação Física ESEF-UPE.
‘Com a palavra o estudante’ é projeto em expansão. No momento, encontra-se em
processo de reorganização de maneira a possibilitar abertura para mais estudantes,
professores(as), estejam eles(as) no contexto da formação inicial de professores(as), estejam
na Educação Básica. A ideia está sendo desenvolvida no sentido de atribuir, ao Projeto de
ensino originado no Pibid, certa conotação de curricularização da extensão. Tanto enquanto
práxis que transita na indissociabilidade ensino-extensão, impactando no Currículo da
Licenciatura em Educação Física, quanto na extensão em que se preservam relações entre,
intra e fora muros da universidade.
A experiência desenvolvida no Pibid Educação Física tem demonstrado a relevância
de se assumir práxis da comunicação condicionada por diálogo, certa lógica com a qual seja
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possível delimitar, ao agir didático-pedagógico, conotações de autonomia, valoração do Ser
sujeito ativo, de cultura, conhecimento.
METODOLOGIA
Por dentro do Subprojeto ‘Cultura de Movimento na prática pedagógica: desafios à
inovação’, aprovado para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid2020-22), subárea Educação Física se criou o Projeto ‘Com a palavra o estudante’. Sua
origem decorrera das práticas de duas atividades que se complementaram. A primeira,
Seminário de Formação de Professores-Pibid Educação Física 2020-22, realizado durante os
meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, com o propósito de contemplar os estudantes
selecionados para o Pibid Educação Física com discussões no em torno do objeto da formação
de professores(as), ‘cultura de movimento’. Na ocasião foram desenvolvidos os temas Cultura
de movimento, dimensão conceitual e sua intervenção em contexto escolar; Diálogos sobre
Paulo Freire e Educação Física escolar; Saúde e atividade física na escola; Cultura de
movimento e Esporte e Cultura de movimento e Lazer. A segunda atividade ocorreu durante a
realização da Semana Universitária, enquanto ação extensionista, por meio do Curso Pibid
ESEF-UPE: diálogos com a educação transformadora. Esta ação se desenrolou em dois dias
sob o formato de ensino remoto e aberto para a comunidade participante da Semana
Universitária. O Curso contou com a participação de estudantes de Pedagogia da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Pedagoga recém graduada que
integravam o Projeto de extensão PAULO FREIRE: “Cartas a quem ousa ensinar”,
coordenado pelo professor José Luiz Ferreira da UFCG e dedicado à leitura crítica dos livros
Professora sim, tia não, cartas a quem ousa ensinar (1998) e Cartas à Cristina (1994), ambos
de autoria de Paulo Freire. Para a ocasião intencionou-se provocar os(as) pibidianos(as) de
Educação Física se identificarem com a dinâmica pedagógica desencadeada por quefazeres da
práxis pedagógica. Estudantes em formação da Pedagogia produzindo falas aos(as) estudantes
em formação da Licenciatura em Educação Física. Assim quatro jovens estudantes
discorreram sobre os temas: contribuição da humanidade na figuração escolar; lugares da
afetividade na práxis docente; dialogando com Paulo Freire, os medos que permeiam a
formação docente e esperança nas problemáticas do início do séc. XXI.
Com a fala das estudantes de Pedagogia emergiram reflexões orientadas ao

empoderamento dos(as) pibidianos(as) criando condições de aprendizagem para o exercício
do magistério em contexto do trabalho didático-pedagógico. De certa maneira incidira em
sentimentos de pertencimento e apropriação, algo externado nas suas falas ecoaram com a
afirmação: ‘se elas podem, nós podemos’!
Na sequência, o coletivo Pibid Educação Física ESEF-UPE (professores e estudantes)
dedicou tempo aos trabalhos de reconhecimento e exploração do ambiente das escolas
públicas parceiras e a criação de um projeto que atendesse aos desafios percebidos a partir da
relação entre currículo dedicado à formação de professores(as) de Educação Física (graduação
em licenciatura) e a escola da Educação Básica. Emergiu, assim, o Projeto Com a palavra o
estudante. Projeto condicionado por conotações orientadas à comunicação dialógica, à
autonomia possibilitando o exercício do pensamento crítico na prática pedagógica em
condição singular e de coletivo de maneira a exaltar a valoração do Ser sujeito ativo, de
cultura, conhecimento.
A metodologia adotada encontra seus argumentos teórico-filosóficos na lógica do
pensamento de Paulo Freire delimitado por “dialogicidade como prática da liberdade”
(FREIRE, 1987). Neste sentido, mediados pela ação-reflexão, convencidos de que o silêncio,
predominante nas maneiras de estudantes formatarem sua presença em sala de aula, seja
condição a ser superada, o coletivo Pibid Educação Física ESEF-UPE se empenhou em
assumir a radicalidade das ‘situações limites’ e, mediados(as) por seus ‘inéditos viáveis’
interagir em diálogo. Pelo trabalho dedicado por cada uma e um, na dialeticidade
contraditória das singularidades, se iniciou o Projeto Com a palavra o estudante.
COM A PALAVRA O ESTUDANTE: ENTRE DESAFIO E INOVAÇÃO
A ideia central que motivou a práxis no contexto de Com a palavra o estudante foi a
pronúncia da “palavra verdadeira” (FREIRE, 1987, p.77), enquanto expressão da força de
trabalho do(a) estudante. Cada estudante, respeitando seu tempo histórico em processo da
formação de professor(a) se dedicou ao exercíco da busca por conteúdos que, de alguma
maneira, se encontravam ausentes em seu processo de formação. Daí que o momento da busca
investigativa converge na direção da descoberta do ‘universo temático’, dos ‘temas’ e
‘palavras geradoras’ que, em acordo com Paulo Freire (1987), expressa a ação consciente de
selecionar o conteúdo programático para a aprendizagem.

Deste momento sucederam iniciativas convergindo para a autoindicação o que se deu,
inicialmente, por composição de um trio afirmando o interesse em debater acerca das
metodologias ativas. A partir daí, imergiram na pesquisa sobre o tema gerador selecionado
delimitando reflexões e questões norteadoras à prática pedagógica. Construiram um texto, o
disponibilizaram com antecedência para que a leitura fosse realizada por todas e todos do
coletivo. Prepararam uma apresentação em PowerPoint e a desenvolveram em dia e hora
previamente agendados. Durante duas horas o coletivo Pibid atuou com rigor metódico em
que, diálogo se afirmara enquanto expressão dialética, semelhante ao que Mikhail Bakhtin
(2003, p.200), analisando a compreensão de Dostoiévski, chamou por “acontecimento da
interação de vozes”. Cada voz é reveladora da diversidade de elementos “em que as vozes
sociais se entrecruzam continuamente de maneira multiforme, processo em que se vão
também formando novas vozes sociais” (FARACO, 2009, p.58).
Para o coletivo Pibid Educação Física ESEF-UPE assumir o desafio da pronúncia em
diálogo conota a condição de predisposição para confrontar receios decorrentes da ousadia de
enfrentar o inusitado. Descobrir que não sabe e tomar decisões orientadas à busca do saber,
exige atitude singular de pessoa em domínio da esfera social com a qual se expressa no
coletivo. Para Paulo Freire (1967) o ser humano enquanto ser de relações no e com o mundo
organiza suas práticas com o ‘outro’, sabendo referir-se ao um ‘outro eu’ com quem, em
diálogo verdadeiro, transita na busca ontológica de Ser mais. Daí que pensar a pronúncia da
palavra exige a compreensão de que “nas relações que o homem [ser humano] estabelece com
o mundo há [...] uma pluralidade na própria singularidade” (FREIRE, 1967, p.40/grifo do
autor).
Com a experiência desenhada no Pibid Educação Física ESEF-UPE foi possível
refletir a condição de cada um e uma no momento de significar a palavra, certo contexto de
captação de desafios (‘situação limites’) para agir mediados(as) por valores da inovação
proveniente da força de trabalho pedagógico das singularidades (‘inéditos viáveis’).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a palavra o estudante tem sido ‘experiência reinventada’ que muito bem poderia
externar o método dialético desenvolvido em Guiné-Bissau por Paulo Freire, Mário Cabral
entre outros(as), “ver, ouvir e indagar” na medida em que os(as) estudantes se submetem à

curiosidade epistêmica no em torno do diálogo (FREIRE, 1978, p.64). Com a experiência em
processo, constatou-se sucesso na realização do Projeto de maneira a ampliá-lo para acesso de
outros e outras estudantes. Na atualidade o coletivo Pibid Educação Física encontra-se
trabalhando na criação de ação extensionista convencidos da relevância de mais e mais
estudantes desenvolverem habilidades no em torno do empoderamento da palavra. Por fim, a
experiência desenvolvida no Pibid Educação Física tem demonstrado a relevância de se
assumir práxis da comunicação condicionada por diálogo, certa lógica com a qual seja
possível delimitar, ao agir didático-pedagógico, conotações de autonomia, valoração do Ser
sujeito ativo, de cultura, conhecimento.

WITH THE WORD THE STUDENT: AN EXPERIENCE IN THE
CONTEXT OF PRACTICE AT PIBID PHYSICAL EDUCATION ESEF
UPE
ABSTRACT
With the word the student is a Project developed within the scope of the practices of Pibid
Physical Education with the purpose of providing space for true dialogue. This experience
report intends to discuss, with critical rigor, the dialogical praxis as an expression of
freedom. It focuses on the Freirean methodology in which it delimits the dialectical movement
of action-reflection. With the experience, it was found success in carrying out the Project by
empowering students with the elaboration and pronunciation of the word.
KEYWORDS: Dialogic Communication; Pedagogical Practice; Physical Education Pibid.

CON LA PALABRA EL ESTUDIANTE: UNA EXPERIENCIA EN EL
CONTEXTO DE LA PRÁCTICA EN EL PIBID EDUCACIÓN FÍSICA
ESEF UPE
RESUMEN
Con la palabra el alumno es un Proyecto desarrollado en el ámbito de las prácticas de
Educación Física Pibid con el propósito de brindar un espacio para el verdadero diálogo.
Este relato de experiencia pretende discutir, con rigor crítico, la praxis dialógica como
expresión de libertad. Se centra en la metodología freireana en la que delimita el movimiento
dialéctico de acción-reflexión. La experiencia resultó exitosa en la realización del Proyecto
al capacitar a los estudiantes con la elaboración y pronunciación de la palabra.

PALABRAS CLAVES: Comunicación Dialógica; Práctica Pedagógica; Pibid Educacion
Fisica.
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COTEJAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA
DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A
PERSPECTIVA DE UM PROFESSOR PRECEPTOR ANTES DA
PANDEMIA DE COVID-19 E DURANTE O CONTEXTO PANDÊMICO1
Deyve José da Silva Vidal,
Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza/
EMTI Nossa Senhora de Fatima/Residência Pedagógica
RESUMO
Um breve relato de experiência sobre a realização do Programa de Residência Pedagógica –
RP, numa escola pública municipal de Fortaleza, analisando a atuação dos estudantes
universitários – residentes, em salas de aula do ensino fundamental II, na disciplina de
Educação Física. Observando a aprendizagem dos alunos em aulas presenciais antes da
pandemia do COVID -19 e aulas remotas num contexto pandêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Pandemia

INTRODUÇÃO
Este relato de experiência traz a perspectiva de um professor preceptor do Programa
Institucional de Bolsas de Residência Pedagógica (RP). Como escolha narrativa
(auto)biográfica, a escrita é realizada em primeira pessoa e compreendida como um
importante componente reflexivo da minha própria formação permanente como professor. O
processo de ensino e de aprendizagem é um percurso desafiador e cheio de lacunas, que é
construído aos poucos por todos os sujeitos envolvidos no processo formativo. Por sua vez, o
processo pode ser exitoso ou não para os(as) professores(as) participantes, em diferentes
níveis da carreira docente. Nesse percurso, aceitei o desafio de orientar licenciandos(as) da
Universidade Federal do Ceará, do curso de Licenciatura em Educação Física, por meio das
ações do programa. A RP é um programa do governo federal e objetiva aperfeiçoar a
formação prática de estudantes nos cursos de licenciatura, que assumem a função de
residentes.
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acompanhados(as) por docentes orientadores(as) e coordenadores(as) do programa, que são
professores(as) efetivos(as) da referida universidade.
Os(as) residentes são colocados(as) em contato com professores(as) que já trabalham
na área, visando encontrarem – no exercício da prática – as metodologias adequadas à
realidade das turmas envolvidas na experiência. A experiência em questão foi realizada com
as turmas de 8º e 9º anos do ensino fundamental II, da Escola Municipal de Tempo Integral
(EMTI) Nossa Senhora de Fátima, situada à periferia de Fortaleza, capital cearense. O
subprojeto de educação física na RP vem sendo desenvolvido na escola-campo desde o ano de
2018, sendo possível analisar a execução do programa nos contextos pandêmico e antes da
pandemia de Covid-19. A educação física é uma disciplina obrigatória do currículo escolar
que promove o desenvolvimento integral do(a) aluno com aulas teóricas e práticas de
diferentes conteúdos, podendo estes serem adequados ou contraditórios de acordo com a
realidade em que os(as) alunos(as) estão inseridos(as).
O CONTEXTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ANTES E DURANTE A
PANDEMIA
Antes da pandemia, nas aulas presencias era possível acompanhar de perto a evolução e
o envolvimento dos(as) alunos(as) nas referidas atividades. Já no contexto atual, a parte
prática fica em segundo plano e a ênfase recai sobre as orientações e teorias. As aulas são
ministradas por mim – professor preceptor – aos(às) alunos(as) das turmas e acompanhadas
pelos(as) residentes. O planejamento é construído em conjunto, e as aulas problematizadas
coletivamente. Como professor efetivo da escola-campo, realizo o acompanhamento dos
residentes. A princípio, como processo reflexivo, observo as aulas ministradas para, em
seguida, após as observações, buscar diálogos e planejamentos para que cada residente sintase preparado(a) para realizar as intervenções nas aulas, sendo possível – através das
experiências – constatar as dificuldades de aprendizagem e o convívio social entre a
comunidade escolar e a família, bem como conhecer a rotina de uma escola de tempo integral,
a estrutura física, ambientes escolares (sala de aula, biblioteca, laboratórios etc.).
Antes da pandemia, ao final do processo de acompanhamento dos(as) residentes no
programa, constatei que o resultado obtido foi exitoso para todos os sujeitos envolvidos.
Os(as) residentes puderam experienciar a prática educacional por meio de aulas, projetos,

atividades etc. A partir dessa experiência, construíram textos, artigos, ministraram aulas,
apresentaram trabalhos acadêmicos sobre as vivências realizadas. Em uma nova edição do
programa no contexto atual de pandemia, percebi que as experiências foram diversificadas,
exigindo que seus critérios de avaliação e acompanhamento fossem adaptados à realidade não
só de cada turma, mas de cada sujeito. Focando na realidade atual, trabalhamos de forma
remota, com aulas síncronas e assíncronas, reuniões pelo google Meet, conversas e conteúdos
pelos grupos de Whatsapp, Google sala de aula, com disposição de textos online e conteúdos
disponibilizados pelas plataformas do google.
Algumas atividades síncronas e assíncronas, contudo, não obtiveram tanto êxito
quanto esperado. O retorno das atividades propostas, muitas vezes não supria as demandas. A
realidade social dos(as) alunos(as), a falta de conectividade ou de aparelhos para o
acompanhamento das aulas, a falta de conhecimento no manuseio das ferramentas, a falta de
interesse entre outros motivos, acabam atrapalhando o desenvolvimento dos(as) alunos(as)
nessa nova metodologia de ensino. A repercussão de algumas dessas questões – sobre o
trabalho docente na educação física escolar – em diferentes contextos brasileiros foi discutida
por Silva et al. (2021a, 2021b). Há o desânimo, a preocupação com a situação pandêmica do
mundo, o isolamento, a depressão e as necessidades primárias de cada sujeito, tudo girando de
modo complexo em torno de um(a) aluno(a) que precisa atender as demandas escolares de
aprendizagem. Assim, é necessário analisar cada aluno(a) na sua individualidade e
intersubjetividade, respeitando o contexto social em que está inserido(a) e vivenciando(a).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Minhas principais reflexões são: Sendo professor preceptor, como posso agir diante
dessa situação? Como posso orientar os(as) residentes para propor soluções para essas
dificuldades encontradas? Como professor preceptor não sou dotado de todo o conhecimento,
porque ninguém está, e tampouco estou isento de também elaborar conhecimento com a troca
de experiência com os(as) residentes e os(as) alunos(as) da educação básica. A construção
coletiva de conhecimento é favorável para todos(as) que participaram desse processo, sendo
possível refletir para melhorar cada vez mais o ensino e a aprendizagem. Considero, assim,
que é preciso ter empatia pelo(a) outro(a) e propor soluções direcionadas, com apoio
pedagógico da equipe de professores(as), da gestão e da comunidade escolar em que estou
inserido.

A metodologia proposta nem sempre dá certo para todas as turmas envolvidas. Turmas
diferentes da mesma série necessitam de adaptações referentes à identidade de cada uma. O
contato físico entre professor(a) e aluno(a) ainda supera qualquer tecnologia, mas a adaptação
da realidade torna possível o envolvimento e a obtenção de resultados positivos. Quanto ao
contexto pandêmico atual, que é transitório, considero que quando passar, poderemos analisar
os prejuízos e as vitórias alcançados nesse percurso e construir metodologias diferenciadas
para situações adversas. De certo modo, esse exercício de um futuro possível foi
problematizado por Betti (2020) e está repleto de incertezas. No sentido da continuidade, a RP
é um caminho possível para compartilhar experiências docentes na educação física escolar.

COMPARISON OF EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF THE
PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM IN PHYSICAL
EDUCATION: THE PERSPECTIVE OF A PRECEPTIVE TEACHER
BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC AND DURING THE PANDEMIC
CONTEXT
ABSTRACT
A brief experience report on the realization of the pedagogical residency program – rp, in a
municipal public school in fortaleza, analyzing the performance of university students –
residents, in elementary school classrooms ii, in the physical education discipline. observing
student learning in face-to-face classes before the covid -19 pandemic and remote classes in a
pandemic context.
KEYWORDS: Pedagogical Residency; Physical Education; Pandemic.
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CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DURANTE O ENSINO REMOTO: QUANDO PROFESSORES E
ALUNOS APRENDEM JUNTOS1
Rodrigo da Silva Martins,
Instituto Federal Fluminense (IFF)
Cláudia Aleixo Alves,
Instituto Federal Fluminense (IFF)
RESUMO
O trabalho apresenta a experiência de criação de jogos digitais nas aulas de educação física
no ensino técnico integrado ao ensino médio de um Instituto Federal durante o ensino
remoto. Teve como objetivo estabelecer um diálogo com o cotidiano dos alunos, oportunizar
o trabalho colaborativo e um engajamento maior ao ensino remoto.
PALAVRAS-CHAVE: jogos digitais; educação física; ensino remoto.

INTRODUÇÃO
O texto trata de um relato de experiência de um projeto de criação de jogos
desenvolvido nas aulas de Educação Física dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do
Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna, região Noroeste do estado do Rio de Janeiro.
Em tempos de pandemia da COVID-19, as aulas estão sendo realizadas de forma remota e
todos os componentes curriculares tiveram que se reinventar para dar continuidade ao
calendário letivo. As aulas são postadas na plataforma Moodle 2 e, semanalmente, são
realizados encontros virtuais com os alunos por videoconferência, além de envio de material
impresso e/ou pen drive para os alunos que não possuem acesso à internet.
No primeiro bimestre de 2020, enquanto realizávamos os encontros virtuais,
percebíamos, nas conversas no chat, o quanto os alunos estavam envolvidos com os games
neste momento de isolamento social. Sendo assim, no segundo bimestre, já prevendo que os
alunos estariam mais desmotivados frente ao ensino remoto, decidimos trabalhar com um
1
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tema que promovesse maior engajamento nas aulas e que, ao mesmo tempo, explorasse a
criatividade e o trabalho em equipe. Como já constava no nosso planejamento o conteúdo
jogos, resolvemos abarcar um universo que era distante para nós: os jogos digitais.3
A ideia do projeto era de que os alunos idealizassem seus próprios jogos e assim
vivenciassem a experiência de ser um game designer. 4 Para tal, tivemos que sistematizar
didaticamente as etapas para a criação dos jogos, o que foi um grande desafio, dado que, para
nós era um tema novo, mas para os alunos, era parte do cotidiano.
A ideia era que os alunos5 criassem jogos com base na experiência que tinham como
jogadores e, nós, professores, teríamos a incumbência de dar o trato pedagógico ao projeto,
visto que, mesmo não dominando esse tema, os jogos configuram-se como um conteúdo da
Educação Física e porque, assim como nos alerta Paulo Freire, apesar de o ensinante aprender
enquanto ensina, não significa que ele “se aventure a ensinar sem competência para fazê-lo”
(FREIRE, 2001, p. 259).
Portanto, para desenvolver esse projeto e orientar a criação dos jogos, além da troca de
conhecimentos com os alunos, nós recorremos aos estudos sobre o tema (OLIVEIRA 2019;
2020; TEIXEIRA; CRUZ; GONÇALVES, 2017; COSTA; MARCHIORI, 2015), além de
materiais como sites e vídeos que ensinam a criar games.
START: A CRIAÇÃO DOS JOGOS
Antes de tratar do tema da criação dos jogos, outras temáticas pertinentes foram
desenvolvidas: conceituação de jogos, evolução dos jogos digitais ao longo do tempo, tipos e
classificação dos jogos digitais, a presença feminina no universo dos games, os jogos digitais
como entretenimento e mercado de trabalho e a relação com a violência. O objetivo era
conseguir romper com alguns preconceitos que, segundo Cruz Junior e Cruz (2016), são
frutos de rótulos estereotipados como a infantilização, o sexismo, a marginalização, a
nerdização e o vício.
Por sorte, os alunos estavam bastante atentos a essas questões, o que nos possibilitou
aprender com eles no processo, pois além deles terem um grande discernimento sobre os
3
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estereótipos associados aos jogos e aos jogadores, também conheciam uma infinidade de
jogos e suas classificações, gírias e expressões que são usados pelos jogadores, os
personagens famosos, os jogadores e times que se destacam nos campeonatos, entre outros.
Para adentrar esse mundo novo, estávamos dispostos a aprender, pois não era raro
pronunciarmos de forma equivocada o nome de um jogo ou não entendermos as expressões
usadas por eles.
Inicialmente propusemos um fórum de discussão, no qual poderíamos conhecer
melhor a relação dos alunos com os jogos digitais. Confirmamos que a maior parte deles,
tanto meninos quanto meninas, jogava com certa frequência e conhecia uma grande variedade
de jogos. Além disso, percebemos que mesmo os alunos que não tinham acesso à internet para
participar das aulas, também jogavam, principalmente com o uso de celular e jogos offline.
Após isso, demos início ao projeto de criação de jogos. Devido ao ensino remoto e à
dificuldade de muitos alunos terem acesso à internet e/ou computadores, a proposta era de que
os alunos idealizassem e projetassem um jogo digital em grupo, ou seja, desenvolver a ideia e
os elementos de um jogo e, somente aqueles que desejassem, poderiam prototipá-lo.6
PLAYING: A SEQUÊNCIA DE PASSOS PARA A CRIAÇÃO DE JOGOS
Apresentamos aos alunos as dinâmicas, mecânicas e componentes de um jogo.
Resumidamente, as dinâmicas se referem aos aspectos mais gerais do jogo, como as emoções
despertadas nos jogadores, a narrativa, a interação entre os jogadores e as restrições impostas
pelo jogo. Já as mecânicas, mais específicas, orientam as ações dos jogadores como a
aquisição de recursos, avaliação, desafios, recompensas. Por fim, os componentes do jogo são
aqueles aspectos mais concretos tais como os avatares, os gráficos do jogo, os conteúdos
desbloqueáveis, os níveis e os pontos (WERBACH; HUNTER, 2012 apud COSTA;
MARCHIORI, 2015).
Na prática, esses aspectos já eram de conhecimento da maioria dos alunos, por isso, o
nosso papel foi destacar como eles poderiam utilizá-los na criação de seus jogos, extrapolando
a visão de jogador, para alguém que cria o seu próprio jogo.

Etapa de na qual se elabora uma versão mais próxima da versão final do jogo, que deverá ser
materializada pelo programador, para identificar possíveis adaptações para uma melhor experiência
dos jogadores (OLIVEIRA 2020).
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Em seguida, apresentamos as boas práticas de Oliveira (2020) para ajudar a promover
maior engajamento ao jogo. Dentre elas, destacamos a aprendizagem do jogo pela tentativa e
erro; o equilíbrio entre os desafios do jogo e as habilidades dos jogadores e; a ideia de que os
jogadores sempre tenham algo novo para aprender no jogo.
Como a intenção era divulgar os trabalhos dos alunos nas redes sociais, propusemos a
apresentação dos jogos no formato de card (imagem 1) para serem postados no Instagram.
Cada grupo teve o total de 10 cards para apresentar o seu jogo e criar uma identidade para o
projeto. Com base no que aprendemos com os estudos, elencamos os aspectos que deveriam
ser contemplados nos cards: 1) capa de apresentação contendo nome do jogo e logomarca; 2)
resumo; 3) cenário; 4) personagens principais; 5) progressão da história/jogo; 6) passagem de
níveis; 7) sistema de pontuação/pontos de virada (aspectos que podem mudar o rumo do jogo)
e; 8) nomes dos integrantes e funções de cada um deles na criação do game. Reservamos dois
cards extras para serem utilizados para contemplar outros tópicos ou ainda explorar melhor
aqueles que indicamos.
Imagem1: Card (capa do jogo)

Fonte: Elaborado por alunos

À medida que os alunos criavam seus jogos, nós tínhamos o papel de direcioná-los no
processo criativo, na organização das ideias, na escrita do texto, na apresentação gráfica, nas
intenções deles com o jogo e nas questões mais técnicas como atribuir créditos à imagens, por
exemplo. Para os alunos que recebiam material impresso, enviamos o formato dos cards

impressos para que eles escrevessem e ilustrassem o jogo com desenhos ou colagens (imagem
2).
Imagem 2: Card (personagem) impresso

Fonte: Elaborado por alunos

Os alunos ficaram livres para escolher o tema e o tipo de jogo que iriam desenvolver.
A única ressalva que estabelecemos era de que o jogo não apresentasse imagens/textos com
teor de violência explícita, discriminação ou qualquer forma de preconceito. Apesar de
entendermos que os jogos não incentivam a violência, justamente pelo seu caráter fictício, não
se confundindo com a realidade, percebemos que, como os trabalhos dos alunos seriam
expostos em uma rede social institucional onde não teríamos condições de explicar qualquer
desentendimento por parte da comunidade acadêmica, o estabelecimento dessas ressalvas era
relevantes, o que foi compreendido pelos alunos.
GAME OVER: RESULTADOS
Os temas dos games foram bastante diversos. Tivemos jogos educativos para aprender
idiomas ou libras; baseados em séries ou mangás; com temas esportivos; que simulavam a
vida de um estudante do nosso campus; infantis; de RPG; com temas relacionados aos cursos
técnicos, como aprender programação (curso de informática), administrar hotéis (curso de
administração); de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais, principalmente sobre a
Covid-19, dentre outros. Após a etapa de criação, solicitamos que os alunos apresentassem

seus projetos para os colegas da turma durante os nossos encontros virtuais. Cada equipe teve
o tempo de 5 minutos para apresentar e os colegas poderiam interagir pelo chat.
Em seguida, solicitamos à uma comissão formada por egressos e professores de
Educação Física de outros campi e professores de outras áreas para escolher os seis melhores
jogos para uma votação popular divulgada no Instagram do projeto de extensão Iffolha
Itaperuna. Lá a comunidade escolar votou no seu game preferido. As disputas foram acirradas
e os alunos mobilizaram amigos e familiares para ajudar na votação.
Surpreendeu-nos positivamente o envolvimento dos alunos com o projeto, pois cada
equipe criou um jogo diferente, rico em detalhes, com muita criatividade na construção dos
personagens e da narrativa, o que foi possibilitado pelo trabalho de pesquisa deles, não
somente sobre os aspectos relacionados aos jogos, mas também sobre o tema escolhido.
Percebemos grande potencial de realização de um trabalho interdisciplinar com outros
componentes curriculares, pois algumas equipes exploraram temas de história, geografia,
biologia, entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste momento de ensino remoto, o projeto fortaleceu a identidade da Educação
Física como um componente curricular que não se reduz à quadra e que consegue dialogar
com os interesses e cotidiano dos estudantes, proporcionado, assim como afirma Vago (2009),
o diálogo com a cultura juvenil ao tomá-la como referência importante para a prática
pedagógica, desafiando, portanto, a condição de ser professor. Por fim, ressaltamos a potência
do projeto no compartilhamento de saberes em que professores e alunos puderam aprender
juntos.

CREATION OF DIGITAL GAMES IN PHICAL EDUCATION CLASSES
DURING REMOTE TEACHING: WHEN TEACHERS AND STUDENTS
LEARN TOGETHER
ABSTRACT
The work presents the experience of creating digital games in physical education classes in
technical education integrated to high school at a Federal Institute during remote education.
It aimed to establish a dialogue with the students' daily lives, provide collaborative work and
a greater engagement in remote education.
KEYWORDS: digital games; physical education; remote teaching.

CREACIÓN DE JUEGOS DIGITALES EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA TELEEDUCACIÓN: CUANDO
LOS PROFESSORES Y ALUMNOS APRENDEM JUNTOS
RESUMEN
El trabajo presenta la experiencia de la creación de juegos digitales en las clases de
educación física en la educación técnica integrada a la escuela secundaria de un Instituto
Federal durante la educación a distancia. Tenía como objetivo establecer un diálogo con la
vida cotidiana de los estudiantes, proporcionar un trabajo colaborativo y un mayor
compromiso con la educación a distancia.
PALABRAS CLAVES: juegos digitales; educación física; enseñanza a distancia.
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CRÍTICA AO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NO ENSINO
MÉDIO: EM DEFESA DO ENSINO DO CONHECIMENTO
CIENTÍFICO NA ESCOLA PÚBLICA1
Melina Silva Alves,
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Matheus Brasileiro Diniz,
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
RESUMO
O presente estudo apresenta como objeto o planejamento participativo. Objetivou analisar a
contribuição deste tipo de planejamento para o trato com o conhecimento na disciplina
educação física no ensino médio. A pesquisa foi referenciada no materialismo históricodialético e teve a análise de conteúdo como técnica de análise de dados. Concluímos que o
planejamento participativo não possui elementos suficientes para tratar os conteúdos e
contribuir com uma escola essencialmente democrática.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Planejamento Participativo; Educação Escolar
INTRODUÇÃO
O planejamento é uma atividade teleológica 2 e exclusivamente humana, isto é,
historicamente nós desenvolvemos a capacidade de antecipar o produto das nossas ações para
atender eventuais necessidades. Na escola essas necessidades estão dispostas dentro do
trabalho educativo, cujo intento é fornecer para as novas gerações as melhores condições para
que os indivíduos possam se apropriar de tudo aquilo que já fora produzido pela humanidade
e que foram objetivados em conteúdos escolares.
É cristalino que a atividade de planejamento necessita de um conhecimento
aprofundado no que diz respeito ao que deve ser ensinado, como e para quem, pois, o
planejamento é uma tarefa que dentro da atividade didática do professor constitui juntamente
com a metodologia de ensino e o processo avaliativo, o caminho para poder respaldar o seu
trabalho educativo. (GALVÃO, LAVOURA E MARTINS, 2019).
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
“A capacidade de o indivíduo agir de forma teleológica, onde o objetivo de suas ações esteja
indiretamente ligado ao motivo geral da atividade requer abstração, ou seja, requer que o indivíduo
supere o sensorial imediato e antecipe mentalmente o produto de suas ações. Essa capacidade é
condição para, e corolário da atividade consciente.” (ANJOS, 2017, p.41-42)
1

2

A presente pesquisa refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em
Licenciatura em Educação Física. Foi aprovada via Plataforma Brasil pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Objetivou
analisar qual a contribuição do planejamento participativo dentro das aulas de educação física
no ensino médio, entendendo que para construir uma escola essencialmente democrática, é
necessário a socialização do conhecimento científico, sistematizado, desenvolvido e
significativo.
METODOLOGIA
Classificamos este estudo como uma pesquisa de natureza materialista históricodialética e utilizamos da análise de conteúdo como técnica para deduzir de maneira lógica e
justificada os efeitos das mensagens emitidas dentro de um contexto (BARDIN, 2016). Esta
técnica, a partir do método, forneceu suporte para o tratamento dos dados levantados da
realidade. “É preciso caminhar das representações primárias e das significações consensuais
em sua imediatez sensível em direção à descoberta das múltiplas determinações ontológicas
do real”. (MARTINS E LAVOURA, 2018, p.225).
Para levantar os dados entre os anos de 2019 e 2020, foi utilizado um modelo de
entrevista semi-estruturada para a professora propositora do planejamento participativo e
regente da turma do 2º ano B da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônia
Rangel de Farias, localizada no bairro da Torre na cidade de João Pessoa – PB, e os próprios
alunos da turma, perfazendo um total de 16 sujeitos que responderam um modelo de
questionário.
O

ENSINO

DA

EDUCAÇÃO

FÍSICA

RUMO

À

UM

CONCEPÇÃO

TRANSFORMADORA
Na esteira das políticas educacionais idealizadas em currículos enraizados no
pragmatismo, o lema do “aprender a aprender”3 têm se tornado cada vez mais popular nos
Lema educacional utilizado pela escola nova e que atualmente também é referência e se apresenta
nas propostas educacionais ditas pós-modernas que retiram da escola a objetivação do conhecimento
cientifico e sistematizado. Este tipo de ideário é utilizado pela sociedade burguesa como ferramenta de
manipulação para manutenção dos seus privilégios a partir do momento em que não são ofertados aos
alunos os conhecimentos significativos para superação da sua condição de dominado perante a classe
dominante. (SAVIANI, 1999)
3

espaços formativos de professores e dentro dos próprios sistemas de ensino. Estas concepções
educacionais surgem como uma forma de assegurar para todos uma imagem de escola
democrática e elaboram a todo momento propostas aparentemente plausíveis de aplicação no
processo de transmissão-assimilação do conhecimento, o planejamento participativo é uma
delas.
No entanto, os preceitos existentes dentro do planejamento participativo que idealizam
uma falsa autonomia - uma “realidade concreta do seu cotidiano” e a valorização da cultura
que o aluno já possui, já que este irá opinar sobre aquilo que quer aprender - tornam-se
enviesados e demonstram o cotidiano alienado e fetichizado dos indivíduos (DUARTE,
2001).
De um outro lado, quando falamos do desenvolvimento de um planejamento
essencialmente democrático, estamos supondo uma escola que valorize um movimento que
venha a somar os elementos da prática social para realizá-lo, mas que tenha como eixo fulcral
a transmissão do saber sistematizado. Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica a
finalidade da educação escolar é:
[...] transmitir aos indivíduos aquilo que eles não podem aprender sozinhos e
que promoverá o desenvolvimento máximo das possibilidades humanas.
Partindo dessas premissas, o professor tem relevante função, pois ele será o
responsável pelo planejamento de ensino, organizando os conhecimentos
clássicos fundamentais a serem garantidos pela escola para a humanização
dos indivíduos; ele vai elaborar os meios mais adequados à apropriação da
cultura; é o educador que terá condições de avaliar o que o aluno atingiu dos
objetivos planejados e quais as correções de curso que precisam ser
estabelecidas para que a aprendizagem se efetive. (MARSIGLIA E
MAGALHÃES, 2014, p.1320).

Na Educação Física, numa abordagem crítico-superadora, o domínio das leis que
regem o trabalho educativo precisa estar alinhado com uma reflexão pedagógica que leve em
conta os interesses das classes populares e que tem como eixo “a constatação, a interpretação,
a compreensão e a explicação da realidade social complexa e contraditória” (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p.17). Para isso, é necessário selecionar os conteúdos e tratá-los
metodologicamente segundo uma lógica que possa de fato promover transformações, na
prática social e em última instância na concepção de mundo dos estudantes.

Para selecionar os conteúdos, segundo a abordagem crítico-superadora, é preciso
considerar a: relevância social do conteúdo; a contemporaneidade do conteúdo e a
adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno. (COLETIVO DE AUTORES,
1992). Gama (2015) desvelou a necessidade de acrescentar um outro princípio curricular para
seleção dos conteúdos além destes: o princípio da objetividade e enfoque científico do
conhecimento.
Para tratar metodologicamente os conteúdos, a abordagem crítico-superadora também
aponta alguns princípios: confronto e da contraposição dos saberes4; o da simultaneidade
dos conteúdos enquanto dados da realidade; o da espiralidade da incorporação das
referências do pensamento; o da provisoriedade e historicidade do conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para apresentar os resultados obtivemos as seguintes categorias: função social da
educação física, especificidade do conhecimento em educação física, trato com o
conhecimento e planejamento participativo.
Na categoria função social da educação física, verificamos que para a maioria dos
estudantes, esta função está em volta de superficialidades a respeito do caráter higienizador da
educação física e de suas propriedades lúdicas – no sentido restrito da ludicidade como
sinônimo de diversão. As respostas dadas por eles os distanciaram da função que é própria da
escola que está na transmissão dos conhecimentos universais produzidos historicamente e que
dentro da educação física se expressam nos conteúdos da cultura corporal.
Mediante isto, dentro da categoria especificidade do conhecimento em educação física
as respostas dos alunos sobre o objeto de estudo da educação física também estiveram
condicionadas ao senso comum, com a maioria indicando os esportes que mais se
identificavam e conteúdos anteriormente vivenciados como sendo o que a disciplina se dispõe
a estudar. Destarte, notamos o caráter cotidiano dado a este objeto de estudo, perspectiva a
Gama (2015), atualiza tais princípios de modo a assegurar o sentido dos termos e dos significados
intrínsecos supracitados. O primeiro princípio metodológico, denominado de princípio do confronto e
contraposição dos saberes, a autora atualizou seu significado alterando-o para “da síncrese à síntese”
ou “da aparência à essência”, “Isto porque, confronto e contraposição de saberes no Coletivo de
Autores devem ser entendidos na perspectiva dialética, como unidade e luta dos contrários, e não
como exclusão de um pelo outro” (GAMA, 2015, p.203-204).
4

qual a escola deve buscar superar para assim ser capaz de elevar o padrão cultural da
sociedade.
Ao analisar como aconteceu a dinâmica de seleção e tratamento metodológico do
conhecimento, verificou-se dentro da categoria trato com o conhecimento que, exceto pelo
princípio de seleção dos conteúdos de adequação as possibilidades sócio-cognoscitivas do
aluno, não houve uma aplicação dos demais determinantes para orientação do trabalho
pedagógico da professora no que tange a dinâmica curricular expressas na abordagem CríticoSuperadora.
Já na categoria planejamento participativo verificamos a maneira como o
planejamento participativo foi objetivado, sem o domínio dos estudantes em relação aos
princípios norteadores para seleção e tratamento metodológico do conhecimento e também
com uma supressão destes determinantes de um planejamento dado pela professora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos neste estudo que o planejamento participativo não pôde contribuir para o
trato com o conhecimento devido à subutilização dos elementos considerados essenciais para
que o mesmo fosse desenvolvido. Estes elementos dizem respeito ao domínio do trabalho
educativo (conteúdo, forma destinatário), o que inclui o entendimento da função social da
escola e da educação física, o seu objeto de estudo, os princípios norteadores para seleção dos
conteúdos e para o trato metodológico com o conhecimento.
Portanto, o planejamento participativo não significa planejamento democrático. É falsa
a crença de que promover a participação dos alunos em um processo de planejamento é atuar
de maneira democrática. Um planejamento essencialmente democrático só acontecerá quando
este for pautado naquilo que a educação deve se dispor e que está em transmitir o
conhecimento sistematizado.

CRITICISM TO THE PARTICIPATORY PLANNING IN HIGH
SCHOOL: IN DEFENSE OF TEACHING SCIENTIFIC KNOWLEDGE
IN PUBLIC SCHOOL
ABSTRACT
The current study presents participatory planning as its object. It aimed to analyze the
contribution of this type of planning for dealing with knowledge in the subject physical
education in high school. The research was referenced in historical-dialectical materialism
and used content analysis as a technique of data analysis. We conclude that participatory
planning does not have enough elements to deal with the contents and contribute to an
essentially democratic school.
KEYWORDS: Physical Education; Participatory Planning; Schooling.

CRÍTICA A LA PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS PARTICIPATIVA EN
LA ENSEÑANZA SECUNDARIA NO OBLIGATORIA: EN DEFENSA
DE LA ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA
ESCUELA PÚBLICA.
RESUMEN
El presente estudio presenta como objeto la planificación participativa. Ha tenido como
objetivo analizar la contribución de este tipo de planificación en la asignatura de educación
física en la enseñanza secundaria. La investigación ha sido referenciada en el materialismo
histórico-dialectico y tuvo el análisis de contenido como técnica de análisis de datos. Hemos
podido concluir que la planificación participativa no posee elementos suficientes para tratar
los contenidos y contribuir con una escuela esencialmente democrática..
PALABRAS CLAVES: Educación Física, Planificación participativa, Educación Escolar
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CURRÍCULO CULTURAL: RESISTIR, AGIR, RESSIGNIFICAR1
Welington Santana Silva Júnior,
Faculdade de Educação Física – Universidade de Campinas FEF/UNICAMP
Mário Luiz Ferrari Nunes,
Faculdade de Educação Física – Universidade de Campinas FEF/UNICAMP
RESUMO
Nessa pesquisa, analisamos como ocorre a ressignificação, um dos encaminhamentos
didático-metodológicos do Currículo Cultural. Por meio da autoetnografia, produzimos um
relato de prática, cujo tema foi o basquete. As análises foram realizadas com base nas noções
de governamentalidade e contraconduta de Michel Foucault. Os resultados indicam que a
ressignificação emergiu nas ações de resistência e consequentemente da contraconduta por
parte dos alunos diante das formas de regulação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Ressignificação 2; Currículo cultural 3.

INTRODUÇÃO
O currículo é um campo de luta por significação e por formação de identidade, no qual
os conhecimentos selecionados estabelecem a conexão entre a cultura, a linguagem e o poder,
que implica na produção de representações acerca do docente, do discente e dos temas de
estudo. Sendo assim, o currículo é uma prática social (SILVA, 2017). Para Hall (1997), uma
prática social produz identidades transitórias, que resistem às tentativas de fixação de seu
significado e aos dispositivos de normatização, características da sociedade multicultural.
Para Neira e Nunes (2006, 2009), a sociedade multicultural é um processo continuo
de produção e comunicação de significados, na qual as famílias, grupos diversos e meios de
comunicação disputam o controle da representação, a fim de fazer valer seus modos de ver o
mundo e passá-los às novas gerações. Para Hall (2003), o movimento multicultural explica as
características da sociedade e os problemas de governamentalidade pertinentes nas diferentes
comunidades formadas por culturas distintas, convivem juntas, e procuram construir uma vida
comum ao tentarem manter suas identidades.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Nesse cenário multicultural, as culturas entram em conflito por cada uma delas
possuírem distintos significados. É diante dessas situações que Neira e Nunes (2006; 2009)
propõem uma pedagogia cultural da EF: o Currículo Cultural. Nessa proposta, apontam
alguns

princípios

ético-políticos:

afirmação

da

diferença;

ancoragem

social

dos

conhecimentos; evitar o daltonismo cultural; promover a justiça curricular e a descolonização
curricular. Também sugerem alguns encaminhamentos didático-metodológicos: mapeamento,
leitura das práticas corporais, ampliação, aprofundamento, ressignificação, registro e
avaliação. É por meio desses princípios e encaminhamentos que o CC procura acessar os
discursos que produziram e produzem as práticas corporais, a fim de fazer com que discentes
percebam como os sujeitos são governados por eles. Reforçam que não basta a identificação.
É necessário a problematização desses discursos, desestabilizar verdades, a fim de
potencializar outras maneiras de pensar, fazer, dizer acerca das práticas corporais e de si
mesmo.
MÉTODO
Nas pesquisas a respeito do Currículo Cultural, até o momento, os encaminhamentos
didático-metodológicos propostos não receberam a devida atenção. Diante desse dado,
focamos esforços na ressignificação, visto que a entendemos como aspecto determinante para
que os alunos produzam outros modos de ver, dizer, pensar, agir acerca das representações
das práticas corporais e seus representantes que acessam nas aulas e no seu cotidiano. Desse
modo, objetivamos notar o acontecimento da ressignificação nas aulas como seus possíveis
efeitos na produção discursiva das representações tematizadas, que podem incidir na própria
subjetividade. Essa meta nos mobilizou a indagar como se dá a ressignificação na prática
pedagógica? Quais os efeitos dela no processo de compreensão e transformação de uma
prática corporal? Como o docente opera as aulas diante dos efeitos da ressignificação? Qual a
potência desse encaminhamento para a transgressão dos limites normativos que as práticas
corporais impõem aos seus sujeitos?
Para responder as essas questões, adotamos a metodologia autoetnográfica (SANTOS,
2017). Por meio dela, elaboramos um relato de prática advindo das vivências e ações
pedagógicas durante dois semestres no ano de 2019. As experiências foram com turmas de 3ºs

e 4ºs anos do ensino fundamental I, em uma escola pública no município de Sorocaba, interior
de São Paulo. O tema escolhido e que percorreu todo o ano foi o basquete2.
As vivências das aulas, enunciados, conflitos e discussões diversas foram registradas
em um diário de bordo, por meio de anotações, fotos, filmagens e gravação de voz. Ao final
do ano letivo, produzimos um relato de prática e o analisamos através das noções de
governamentalidade e contraconduta, formuladas por Michel Foucault (2008).
Adotamos a noção de governamentalidade por esta relacionar-se às práticas que
governam condutas das pessoas por meio de uma racionalidade específica, que visa produzir
sujeitos governáveis. A contraconduta se faz presente nesse processo de governamento dos
sujeitos, no qual a revolta ou resistência de uma conduta incide na produção de outras, que
implicam em novas ou diferentes formas de se conduzir. Trata-se da uma ação de resistência
relacionada à afirmação daqueles que não desejam ser governados de certa maneira e lógica
de governo (FOUCAULT, 2008).
DISCUSSÕES
Nas primeiras vivências, conforme as leituras efetuadas pelos alunos e alunas acerca
do basquete, tivemos as primeiras experiência com o jogo, nas quais as crianças jogaram
conforme compreendiam e interpretavam essa prática coporal. Cada turma apresentou uma
forma de jogar; algumas semelhantes, outras bem distintas. Em todas as situações de jogo
houve muita confusão. Notamos também uma proximidade com o basquete profissional, que
nos fez planejar aulas para melhor tematizá-lo.
Começamos assistindo ao vídeo de um jogo de basquete profissional, atividade que
possibilitou que as crianças notassem diversos aspectos, dentre eles, o modo como as regras
regulam o jogo. Entendemos que isso nos permitiria compreender melhor os problemas
ocorridos com os primeiros jogos. Depois da discussão, propusemos que pensassem em um
jogo que fosse possível e que resolvessem os problemas gerados nos anteriores. As crianças
sugeriram algumas regras para controlar a ação dos jogadores e melhor organizar o jogo:
Montar times menores;
Separar os times por coletes.
Não tomar à bola a força;
Não demorar em quicar a bola, se demorar tem que fazer o passe ou arremessar.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de
Campinas.
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Após, discutirmos novamente sobre as experiências controladas pelas regras propostas
ou sem regras, algumas crianças indicaram as regras como importantes para o
desenvolvimento do jogo, outras para evitar acidentes. No entanto, houve também
questionamentos quanto às limitações impostas por elas, por impedir de jogarem como
gostariam, de vivenciar o jogo sem muitas interrupções diante das faltas e outras técnicas de
controle.
Além dos jogos do basquete profissinal, assitimos a vídeos do youtube de
representantes dessa prática corporal, nos quais discutiam as formas de jogar e as regras desse
esporte. As leituras e interpretações realizadas pelas crianças lhes permitiram melhorar a
prática e até as gestualidades requeridas.
Em dado momento das aulas, as cestas de basquete quebraram, gerando outro
problema: de que forma poderemos jogar o basquete sem as cestas?”
Com arcos (bambolês);
Com cestos de lixo;
Usando baldes;
Acertando a bola nos travessões dos gols;

Interessante notarmos que as crianças não desistiram do basquete, ao invés disso,
criaram outras possibilidades e insistiram na vivência desse esporte. Além disso, se
mobilizaram junto à direção da escola para a compra de novas tabelas. Uma ação de
resistência que resultou não somente em outros modos de jogar, mas, também, numa atitude
política.
Das diversas leituras efetuadas sobre o basquete, destacamos aquelas que abordaram
as súmulas do jogo e o modo de comunicação dos árbitros com os mesários. Ao perceberem a
complexidade dos gestos, as crianças, novamente, resistiram à essas técnicas de
governamento do jogo. Como efeito, trocaram a comunicação gestual pela verbal, além de
construírem outros tipos de súmulas, com outras formas de organização. Notaram a
importância da comunicação dos árbitros com os mesários, e da identificação dos jogadores.
Leitura do jogo que mobilizou algumas meninas a confeccionarem camisetas com números,
nomes e alguns adornos para as vivências.
Com o intuito de ampliar as leituras do basquete, convidamos alguns praticantes para
uma experiência na escola. Num primeiro momento, tivemos a visita de um jogador
profissional, que concedeu entrevista e promoveu vivências de treinos com movimentações

específicas do basquete, ainda não vivenciadas em aula. Ao iniciarmos a tematização do
basquete urbano, que emergiu das leituras das crianças, convidamos um grupo de jogadores
do basquete 3x3 e Streetball. Esses, também nos concederam entrevistas e diferentes
vivências dessa modalidade nos moldes como ela se dá nas ruas e parques da cidade.
Atividades que possibilitaram a produção de outras regras e formas de jogar o basquete
urbano:
Professor, vamos fazer 4x4.
Queremos jogar todos ao mesmo tempo, no 4x4 ninguém fica na reserva.
Devido as leituras do basquete profissional e do 3x3, surgiram outras ideias.
Queria jogar o 3x3, mas usando as duas cestas.
Porque sim, é mais legal.

No 3x3, de acordo com as regras, o time é composto por 4 jogadores, em que 3 jogam
e um fica na reserva. A resistência esteve presente justamente aí, todos queriam jogar ao
mesmo tempo, sem jogador reserva, e assim, jogariam o maior tempo possível da aula. Em
relação à ideia de jogar o 3x3 usando as duas cestas, também entendemos como uma
resistência ao modo de jogar essa modalidade. Segundo os alunos, isso tornaria o jogo mais
interessante.

Para Gallo (2017), a resistência pode ser uma maneira de afirmar a vida de modo que
vai além de todo governo atuante, em que resistir é re-existir, ou seja, existir novamente na
afirmação dela própria. Uma resistência que inicia com o sujeito percebendo o processo da
sua formação, em seguida, na resistência da governamentalidade envolvida nesse movimento
formativo. Mediante essas observações, entendemos que a criação e negação de outras regras
do basquete, teve relação com a resistência, ou seja: primeiro, as crianças se perceberam
sujeitos livres para atuarem na aula mesmo sendo governadas pelo basquete, pela escola, pela
aula, pelo professor; segundo, elas resistiram aos modos de governo próprios do jogo; por
fim, criaram outras formas de jogar, uma ação de contraconduta, isto é, são governadas, mas
de outro modo, de um modo construído coletivamente em meio aos dissenso e às relações de
poder que se estabelecem em meio às aulas, potencializadas pelas diversas leituras,
interpretações e negociações de sentido fomentadas no processo.
Segundo Foucault (2008), a contraconduta tem o intuído de definir e esclarecer as
revoltas de condutas que emergem através das práticas de resistência, que, geralmente, são
produzidas por meio de alguns questionamentos, como: por quem aceitamos ser conduzidos?

Como queremos ser conduzidos? Em direção ao que queremos ser conduzidos? Questões que
mostram que por mais que as revoltas de conduta sejam específicas em sua forma e objetivo,
jamais são autônomas. Sempre estão presas a certos processos de subjetivação e desejo.
CONSIDERAÇÕES
As situações descritas nos permitiram perceber a possibilidade de construir outras
formas de representar o basquete. Desse modo, as crianças notaram que poderiam não resitir
somente as técnicas de governamento postas para suas conduções, mas produzirem outras.
Compreenderam que as identidades não são fixas para sempre e que, ao transgredirem certos
limites que as definem, podem assumir a identidade de produtoras culturais.
Percebemos também, que a ressignificação, por ter emergido em diferentes momentos
nas aulas diante das diversas problematização, resistências e contracondutas discentes, escapa
de um encaminhamento didático-metodológico, não condiz com um caminho a ser seguido,
como pauta a literatura do Currículo Cultural. Aqui a ressignificamos! Os resultados
produzidos pela pesquisa indicam que ela se dá no devir da aula, está sempre em disputa e
pode ocorrer a qualquer momento durante as tematizações do tema em estudo e é o que
impede a identidade fixa da representação.

CULTURAL CURRICULUM: RESIST, ACT, RE-MEAN
ABSTRACT
Here it is the space to you insert your abstract. This text cannot exceed the limit of 500
characters (spaces included). The abstract must be informative and it must include objective,
methodology and results In this research, we analyzed how resignification occurs, one of the
didactic-methodological approaches of the Cultural Curriculum. Through autoethnography,
we produced a practice report, whose theme was basketball. The analyzes were carried out
based on Michel Foucault's notions of governmentality and counter-conduct. The results
indicate that the resignification emerged in the actions of resistance and consequently of the
counter-conduct on the part of the students in the face of the forms of regulation.
KEYWORDS: Physical Education 1; Reassignment 2; Cultural curriculum 3.

CURRÍCULO CULTURAL: RESISTIR, ACTUAR, RESIGNIFICAR
RESUMEN
En esta investigación analizamos cómo ocurre la resignificación, uno de los enfoques
didáctico-metodológicos del Currículo Cultural. A través de la autoetnografía, elaboramos
un informe de práctica, cuyo tema fue el baloncesto. Los análisis se realizaron a partir de las
nociones de gubernamentalidad y contraconducta de Michel Foucault. Los resultados indican
que la resignificación surgió en las acciones de resistencia y consecuentemente de la
contraconducta de los estudiantes frente a las formas de regulación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física 1; Reasignación 2; Currículo cultural 3.
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RESUMO
Refletimos sobre os desafios impostos hoje ao GTT Escola no sentido de que esta instância do
CBCE contribua com o avanço do debate sobre a Educação Física escolar. Analisando
publicações nos últimos 5 congressos, discutimos: a ausência da pós-graduação e o
tratamento lacunar do tema escola. Indicamos duas tarefas: promover uma política científica
antenada com as demandas das subáreas pedagógica e sócio cultural; revisar as
compreensões sobre o que é, para que, e para quem serve a escola pública.
PALAVRAS-CHAVE: GTT escola; educação física escolar; escola.

INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva refletir sobre desafios postos ao Grupo de Trabalho Temático
Educação Física e Escola (GTT Escola) do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE)
nesse momento de retrocessos, para o cumprimento da sua tarefa de acompanhar os avanços
do conhecimento sobre Educação Física escolar. A partir do levantamento dos tipos de
trabalhos apresentados como comunicações orais, discutimos dois aspectos: a relação do GTT
com a pós-graduação em Educação Física e a centralidade da instituição escolar como tema a
ser privilegiado pela comunidade desse GTT, que tem justamente nessa instituição o sentido
de sua existência no interior do CBCE.
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O panorama científico da área encontra-se hoje muito mais diversificado e complexo
do que aquele que se deu a partir do conhecido movimento renovador, quando a produção
sobre a Educação Física escolar experimentou um fecundo processo de formulações, num
cenário de debates e embates traduzidos nas diferentes abordagens pedagógicas. Entendemos
que cabe revisitarmos as concepções acerca do papel da Educação Física na escola, tarefa
fundamental a ser desempenhada principalmente pela pós-graduação, sendo o GTT Escola
espaço privilegiado para esse debate.
O GTT ESCOLA E A PÓS GRADUAÇÃO: PARA ONDE “CAMINHAM” AS
DISSERTAÇÕES E TESES?
Terra et al. (2007) ao analisarem os caminhos trilhados pelo GTT escola e a produção
nele veiculada, apresentam um mapeamento das comunicações orais dos congressos de 1997
a 2005 e identificam as categorias temáticas e os limites dessa produção. Com esse tipo de
leitura é possível, afirmam Terra et al. (2007), refletir acerca da própria dinâmica interna de
organização do grupo, propondo a revisão de seus rumos, como comunidade científica, e os
desafios que se impõem à investigação e à prática da intervenção no âmbito da Educação
Física escolar.
Dois aspectos que apontam sobre os autores de comunicações orais é a diversidade de
titulação e a baixa presença de pesquisas oriundas de programas de pós-graudação em
Educação Física. Em que pesem algumas dificuladades para localizar com exatidão a titulação
dos autores, Terra et al (2007) identificaram a presença de professores universitários (45,3%)
e professores escolares (20,8%); dentre os professores, alguns eram estudantes de pósgraduação (8,9%); e também de estudantes de graduação (13,6%).
Se, por um lado, esses dados expressam um rico espaço de diálogo sobre a Educação
Física escolar, especialmente pela presença de professores escolares 2 , já que a instituição
escolar é o campo de interesse comum aos participantes deste grupo, por outro lado,
considera-se, também importante a presença de pesquisas da pós-graduação. Conforme
afirmam Terra et al. (2007)
Além de reconhecer como fundamental a participação de professores escolares em comunicações
orais, Terra et al. (2007) apontam ser um desfio para o GTT pensar coletivamente a participação ativa
dos mesmos na programação. No cenário atual, tal desafio se impõe ainda mais fortemente, haja visto
o aprofundamento da precarização do trabalho docente na Educação Básica e o desmonte dos
programas de formação continuada em redes de ensino públicas.
2

Embora não seja requisito primordial, espera-se que em eventos científicos a
titulação dos autores reflita a qualidade acadêmica dos trabalhos. Neste
sentido, busca-se a participação de mestres e, principalmente, de doutores,
apresentando os seus estudos, sobretudo, em programas de pós-graduação.
(p. 222).

Não se trata da defesa de uma restrição das comunicações orais à modalidade de
pesquisa de pós-graduação, pois isso representaria um absurdo retrocesso quanto ao que já
conquistamos em termos da riqueza que a diversidade de apresentadores oferece para o debate
no GTT. Entretanto, seria um contrassenso não considerar que a presença dessas pesquisas
nos congressos possibilita uma articulação estreita com a evolução do quadro teórico da
Educação Física escolar.
Seguindo esta direção realizamos um levantamento sobre o volume de pesquisas de
pós-graduação no GTT Escola, apresentadas nos congressos entre 2007 e 2017. Foram 215
trabalhos, ou seja, 100 trabalhos a mais do que no período anterior (1999 a 2005). Realizamos
a leitura dos resumos, retirando os trabalhos no formato “Relato de Experiência”, pesquisas
em andamento e ensaios. Pesquisas concluídas de mestrados e doutorados acadêmicos
somaram 12 trabalhos, sendo 9 de mestrado e 3 de doutorado. Dentre as pesquisas de
mestrado 5 estão vinculadas à programas de educação e 4 à programas na área da educação
física (1 mestrado e 3 doutorados).
Esses dados nos remetem ao alerta feito pelo Fórum de Pesquisadores das Subáreas
Sociocultural e Pedagógica (2015), qual seja, como consequência do enfraquecimento dessa
subárea poderia haver migração da produção relacionada à escola para programas da
educação. Outro aspecto é que a própria dinâmica de diversificação temática no CBCE pode
também resultar no “deslocamento” de pesquisas sobre a escola e a Educação Física escolar
para outros GTTs.
Apesar do satisfatório crescimento do número de programas da área da Educação
Física, quando se analisa a sua composição, quanto às linhas de pesquisa e o número de
pesquisadores vinculados a essas, identifica-se uma grande discrepância entre as chamadas
“subáreas” que compõe a Educação Física (MANOEL; CARVALHO, 2011).
Conforme Manoel e Carvalho (2011), a biodinâmica exerce uma supremacia, tanto no
número de docentes permanentes, que chega a ser maior do que a soma das subáreas
sociocultural e pedagógica, quanto no caso dos projetos de pesquisa cadastrados. Advertem
que, além de expressar a hegemonia e a valorização das pesquisas orientadas pelas ciências

naturais, essa configuração dificulta a problematização da intervenção particularmente no
âmbito escolar.
Apontamos como desafio ao GTT promover uma política científica antenada com as
demandas mais gerais das subáreas pedagógica e sócio cultural, apresentando-se como espaço
relevante para a produção advinda da pós-graduação. Isso implicaria o estímulo à participação
dos novos mestres e doutores, como também o fomento ao debate interno sobre as atuais
elaborações acerca da Educação Física escolar, visando, inclusive, as possibilidades do
confronto entre posições divergentes, tão fecundo para fomentar novas pesquisas.
O DESAFIO DE ESTUDAR A ESCOLA PÚBLICA EM TEMPOS DE RETROCESSOS
Os diversos questionamentos que as abordagens de ensino, a partir do movimento
renovador da Educação Física fizeram, incluíam problematizações acerca da instituição
escolar e sua tradição histórica de reprodução de valores e conhecimentos que contribuíram
para a manutenção da reprodução social da dominação. Esse movimento fomentou reflexões
sobre a especificidade da Educação Física como área de conhecimento, o conhecimento que
deveria ser objeto de ensino na escola, as (im)possibilidades de a área vir a constituir-se como
uma ciência, a construção de sua legitimidade no currículo escolar, dentre outras.
Ao mesmo tempo, implicou refletir sobre a gênese da instituição escolar nas
sociedades divididas em classes, cujos interesses antagônicos exigem uma tomada de posição
diante de perguntas como: a favor de quem e contra quem se está nas decisões de natureza
político-pedagógica-científicas no interior dessa instituição. No CBCE não se perdeu de vista
o debate teórico-epistemológico sobre as ilusões produzidas pela chamada sociedade do
conhecimento no âmbito da produção científica. A entidade participou e se posicionou
criticamente, tanto nas instâncias públicas de discussões, mas também na publicação de
documentos, cartas, manifestos e outros.
Atualmente, com os retrocessos civilizatórios, quando a escola pública é ainda mais
necessária como instrumento de luta, cabe-nos retomar a preocupação que já havia sido
sinalizada por Terra et al. (2007), cujo estudo apontou que uma das lacunas no contexto do
GTT é justamente a ausência de trabalhos que se ocupem, de forma central e objetiva,
[...] do debate, da descrição e da reflexão e da intervenção crítica sobre o
espaço/tempo da instituição escola; da complexidade que ela envolve e das
tensões que as fazem refletir no seu cotidiano. Também é necessário

aprofundar as discussões sobre o modelo de escolarização instituído, que
acaba legitimando práticas conservadoras. (p. 242).

A indagação sobre qual deve ser a compreensão acerca da escola e sua função social
nesse momento torna-se novamente um problema para a área, uma vez que estamos diante de
retrocessos que atingirão de forma fulcral as chances de êxito de um projeto educacional
emancipatório3.
Por um lado, no campo das teorias críticas, a escola é entendida como uma instituição
cujo papel central é a socialização do conhecimento historicamente elaborado e acumulado
pela humanidade. Embora seja fruto da sociedade capitalista, é possível que nela também se
desenvolvam elementos contraditórios que concorrem para a superação dessa sociedade.
Para Duarte (2010) o debate educacional está hegemonizado pelas “pedagogias do
aprender a aprender”, com destaque para as perspectivas construtivistas, a pedagogia do
professor reflexivo, a pedagogia das competências e a pedagogia multiculturalista. Essas
perspectivas se diferenciam quanto àquilo que problematizam no contexto dos processos
educacionais, mas apresentam como pontos de convergência a crítica a certos aspectos da
sociedade capitalista, mas se assentam na ideia de que a educação pode ser um meio para as
liberdades a partir do próprio indivíduo.
Diante da necessidade de um posicionamento político importante para a defesa da
educação, cabe à comunidade do GTT o desafio de revisar as compreensões, para este
momento histórico, sobre o que é, para que, e para quem serve a escola. No diálogo
necessário para a construção coletiva das respostas deve-se perceber que a análise das
características concretas de um certo fenômeno (a escola), num dado contexto social, não
pode se realizar em detrimento da reflexão sobre o sentido que esse tem no interior do
processo histórico maior.
Esperamos que o GTT Escola seja protagonista nesta empreitada.
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A emancipação humana é condição histórica necessária para superação radical da sociedade

capitalista; somente a emancipação política é insuficiente e representa um meio para se chegar à
emancipação humana.

CHALLENGES FOR THE TWG SCHOOL IN TIMES OF REVERSE
ABSTRACT
This article is a reflection about the challenges imposed today by the Thematic Working
Group School (in Portuguese GTT) in the sense that this Brazilian College of Sport Sciences
line (in Portuguese, CBCE) contributes to the advancement of the debate on the school
Physical Education. Reviewing posts in the last five congresses, we discuss: the absence of
post-graduation and the lacunar theme of school. We set out two tasks: to promote the
demands of the pedagogical and cultural social subareas; review understandings about what
is, for what, and for whom serves the public school.
KEYWORDS: WTG school; Physical education; school.

DESAFÍOS PARA EL GTT ESCUELA EN TIEMPOS DE RETROCESOS
RESUMEN
Reflexionamos sobre los desafíos impuestos hoy al GTT Escuela en el sentido de que esta
instancia del CBCE contribuya con el avance del debate sobre la Educación Física escolar.
Analizando publicaciones en los 5 congresos pasados, discutimos: la ausencia del postgrado
y el tratamiento lacunar del tema escuela. Indicamos dos tareas: promover una política
científica atenta con las demandas de las suáreas pedagógicas y sociocultural; revisar las
comprensiones sobre lo que es, para qué, y para quien sirve la escuela pública.
PALABRAS CLAVES: GTT Escuela; Educación Física; escuela.
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“DIVINA COMÉDIA HUMANA”:
A AUTOMAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA REDE
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE: 2017 A 20201
Guilherme Bardemaker Bernardi,
Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre-RS (SMED-POA)
RESUMO
O presente trabalho, sob a inspiração da obra de Belchior e pautado pelo marxismo, aborda
o processo de institucionalização da lógica neoliberal na Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre. A partir de um estudo de caso, evidenciou-se que as políticas neoliberais geraram o
que denomino de “automação do trabalho pedagógico”, que surge quando a autonomia, além de
ser regulada pelos aspectos legais, imputa no professorado uma racionalidade extremamente
individualista.
PALAVRAS-CHAVE:
neoliberalismo.
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INTRODUÇÃO
O presente texto é parte de uma tese de doutorado que buscou compreender como se
configura a autonomia docente na sociedade neoliberal. Este recorte busca abordar de forma
mais específica o impacto das políticas neoliberais na Rede Municipal de Ensino de Porto
(RMEPOA), entre os anos de 2017 e 2020, sob a gestão do prefeito Nelson Marchezan Jr, do
Partido da Social Democracia Brasileira, e como, em decorrência de tais políticas, a
autonomia docente, sob a ótica da racionalidade neoliberal, transforma-se em “automação do
trabalho pedagógico”. Metodologicamente, foi realizado um estudo de caso em duas escolas
da referida rede, contando com a colaboração de 6 docentes, sendo 3 de Educação Física e 3
em cargos da equipe diretiva. Como instrumentos de pesquisa, foi realizado um questionário
com 125 docentes da RMEPOA, além de serem realizadas observações participantes nas
escolas, e entrevista com os colaboradores e colaboradoras do estudo. Ainda, ressalto a
referência da obra do cantor Belchior na referida tese e também para este trabalho, a qual
serviu de inspiração para o título do estudo e também para o título dos capítulos.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

“CONHEÇO MEU LUGAR”: AUTONOMIA DOCENTE E NEOLIBERALISMO
O neoliberalismo é entendido como uma resposta liberal às crises do capitalismo,
inserida no contexto da reestruturação produtiva do tipo toyotista, mais fortemente a partir da
segunda metade do século XX, na qual o estado é compreendido como um entrave para a livre
concorrência do mercado. O debate sobre a sociedade neoliberal está calcado em dois
conceitos importantes: racionalidade e hegemonia. Neste trabalho, operamos com ambos,
tendo em vista que eles dão conta da particularidade histórica do neoliberalismo, sendo
complementares entre si na análise desta que é uma das facetas que o capitalismo apresenta ao
longo da história como modo de produção e reprodução da vida.
Para Dardot & Laval (2014), o neoliberalismo é, fundamentalmente uma
racionalidade, de forma a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a
própria conduta dos governados. Para estes autores, a racionalidade neoliberal tem como
característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa,
que serve como modelo de subjetivação. Para que este modelo de subjetivação funcione com
certo grau de sucesso nesta sociedade, o neoliberalismo corresponde à uma função de
“hegemonia civil”, que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade civil, com um estado que
mantém a coerção (força) ao mesmo tempo em que busca o consentimento dos governados
(hegemonia). Por isso, Gramsci (2010) define os dois planos no campo da superestrutura:
[...] a “sociedade civil”, isto é, o conjunto de organismos chamados
comumente de “privados”, o da “sociedade política ou Estado”, que
correspondem à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em
toda a sociedade, e àquela de “domínio direto” ou de comando, que se
expressa no Estado e no governo “jurídico” (GRAMSCI, 2010, p. 98).

Para Gramsci, a dominação econômica só consegue ser mantida porque há uma
dominação político-ideológica, cujo agente principal é o Estado, e uma dominação ideológica, que
produz um consenso que aceita as coisas como estão e quem está no comando da sociedade, que
neste caso, se materializa na racionalidade neoliberal.
Para o debate sobre autonomia, tomamos sua origem. Segundo o termo grego, autonomia
é aquele que se autogoverna, que não sofre de influências exteriores. Como conceito, é importante
firmar que ele é fruto de uma construção histórica e cultural que configura as sociedades ao longo
do tempo, e, portanto, adquire um caráter polissêmico. Neste recorte, utilizaremos como
elucidação a centralidade do conceito de autonomia em Paulo Freire (2008):

[...] A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é
processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas de liberdade (p.120-121).

São a partir destes conceitos que abordo a temática, tomando como ponto de partida as
políticas neoliberais instituídas na gestão 2017-2020 na RMEPOA, e que culminaram no
processo de automação do trabalho pedagógico.
“DIVINA COMÉDIA HUMANA” ou A INSTITUCIONALIZAÇÃO NEOLIBERAL NA
RMEPOA: 2017 a 2020
As políticas neoliberais implementadas no governo de Nelson Marchezan Júnior, entre
os anos de 2017 e 2020, estão inseridas em um contexto político nacional e internacional de
avanço do neoliberalismo e do avanço desse pensamento na sociedade, o que permitiu que
esse projeto pudesse ser escolhido pela população da cidade de Porto Alegre no ano de 2016.
Entretanto, fazemos questão de ressaltar, mesmo que brevemente, o caráter histórico
da RMEPOA, que fora constituída por um projeto político-pedagógico de caráter popular,
através do projeto Escola Cidadã e da implementação dos Ciclos de Formação, durante os
governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e aliados, durante a década de 90. Este projeto
pautava-se pela equidade epistemológica, a garantia de espaços formativos e de planejamento,
e pela premissa do respeito ao tempo de aprendizagem de cada educando (PORTO ALEGRE,
1999). Após a saída do PT em 2005, do ponto de vista político-pedagógico, a gestão seguinte
(2005-2009) iniciou uma visão epistemológica com fortes críticas às teorias adotadas pelas
gestões anteriores, balizada pela teoria pós-moderna, utilizando como referência autores como
Jacques Derrida, Félix Guatarri e Gilles Deleuze. Pautados por essa visão, a gestão propunha uma
avaliação e revisão do projeto dos Ciclos de Formação (MEDEIROS, 2006). Posteriormente, o
mesmo grupo político, porém, já com uma outra linha política à frente da pasta da educação
(2010-2016), inicia um processo de implementação da ótica gerencialista educacional, apostando
em um modelo de gestão de resultados (GHISLENI e LUCI, 2018).

Nas eleições municipais de 2016, Marchezan Jr., que se apresentava como a antítese
da política tradicional, molda seu plano de governo para a educação da cidade, demonstrando
o cuidado com as palavras, na medida em que suas propostas vão ao encontro daquilo que é

praticamente um consenso social. Algumas das propostas eram: ampliar oferta da pré-escola;
propor parceria com os professores a fim de melhorar o IDEB; intensificar esforços para
oferecer educação em tempo integral; executar programa permanente de manutenção da
infraestrutura de ensino (PROGRAMA DE GOVERNO, 2016).
Entretanto, Marchezan representou o projeto neoliberal, pautado no fenômeno que
Apple (2003) nos sinaliza. Para esse autor, no âmbito educacional, setores ligados à direita
neoliberal e neoconservadora têm investido em criar o ideário no imaginário popular e um
senso-comum de medidas que são necessárias para melhorar a educação, através, inclusive, da
apropriação de conceitos historicamente ligados aos movimentos populares e à esquerda. Ou
seja, a partir de um jogo semântico, utiliza-se de bandeiras históricas progressistas de toda a
comunidade escolar para implementar políticas neoliberais.
A política educacional de Marchezan Jr., logo nas suas primeiras ações, pautou-se por
uma política de decretos. Primeiramente, alterou, logo no segundo mês do seu mandato, em
fevereiro de 2017, e sem diálogo com a comunidade escolar, a normativa que regulamentava
o regime normal de trabalho na RMEPOA. Na prática, isso provocou uma alteração da rotina
escolar, que suprimia, por exemplo, a reunião pedagógica semanal que as escolas municipais
tinham. Após um período de resistência das escolas em não aderir à nova rotina escolar, o
meio daquele ano, considerando as dificuldades de mobilização e a negativa da SMED em aceitar
a contraproposta de um grupo de diretores, as escolas se viram obrigadas legalmente a adotar a
rotina imposta. A única mudança que não foi feita em 2017 foi a alteração na possibilidade de
realizar a Hora-Atividade de planejamento fora da escola.
Entretanto, no início do ano letivo de 2018, outras medidas foram tomadas,
complementando a mudança total da rotina escolar existente na RMEPOA, que desagradaram
tanto direções quanto professores. De acordo com o campo, seja na entrevista com os
colaboradores ou no questionário realizado, uma característica marcante da referida gestão é a
falta de diálogo, culminando na imposição da nova rotina escolar e a falta de uma proposta
pedagógica que atenda às necessidades do trabalho pedagógico nas escolas municipais.
Mas, afinal, que elementos nos fazem apontar esse processo de “automação” do trabalho
pedagógico? As políticas adotadas pela atual gestão do governo de Porto Alegre caminham em
duas direções, complementares entre si, e que me levam a compreendê-las como constitutivas
deste fenômeno. A primeira caminha pela interferência direta na organização escolar, atingem o
“cérebro” da organização do trabalho pedagógico, pois afetam, sobretudo, o pensar sobre a escola,

tanto individual quanto coletivamente: a mudança na normativa para realização de atividade de
planejamento individual fora da escola, que ficou definido como HAFE (Hora-atividade fora da
escola) e a supressão da reunião pedagógica.
A segunda diz respeito às mudanças legais e de âmbito trabalhista, com alterações
profundas no plano de carreira, bem como na política de congelamento de salários atreladas a uma
visão neoliberal de ajustes fiscais, e na eleição de diretores. Essas mudanças impactam
diretamente a subjetividade dos sujeitos, o sentimento de pertencimento e aquilo que dá sentido ao
seu trabalho. Portanto, atingem o “coração” do professorado.

“ANTES DO FIM” ou CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o estudo, a automação do trabalho pedagógico é uma condição imposta ao
professorado pela lógica do pensamento neoliberal. Não significa a ausência de autonomia, mas
sim, que é condicionada pelo discurso individualista neoliberal que, por sua vez, impõe condições
que afastam o professorado do processo de construção coletiva do trabalho pedagógico, pois, pela
lógica da automação, cada docente já tem as condições para realizar o seu trabalho com o grau
máximo de produtividade.
Entretanto, a resistência do professorado para combater esse fenômeno vem das
experiências do seu cotidiano, sobretudo daquelas que buscam na coletividade uma forma de
contornar as dificuldades impostas pela sociedade neoliberal e dar sentido para cada educando e
educanda na escola pública, em busca de uma autonomia em que cada sujeito seja protagonista de
sua história.

“DIVINE HUMAN COMEDY”:
AUTOMATION OF PEDAGOGICAL WORK IN THE MUNICIPAL
NETWORK OF PORTO ALEGRE: 2017 TO 2020
ABSTRACT
The present work, inspired by Belchior's work and guided by Marxism, addresses the process
of institutionalization of the neoliberal logic in the Municipal Education Network of Porto
Alegre. From a case study, it became evident that neoliberal policies generated what I call
“automation of pedagogical work”, which arises when autonomy, in addition to being
regulated by legal aspects, imparts an extremely individualistic rationality to the teaching
staff.
KEYWORDS: automation of pedagogical work; teaching autonomy; neoliberalism.

“DIVINA COMEDIA HUMANA”:
AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN LA RED
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE: 2017 A 2020
RESUMEN
El presente trabajo, inspirado en la obra de Belchior y guiado por el marxismo, aborda el
proceso de institucionalización de la lógica neoliberal en la red municipal de educación de
porto alegre. A partir de un estudio de caso, se evidenció que las políticas neoliberales
generaron lo que yo llamo “automatización del trabajo pedagógico”, que surge cuando la
autonomía, además de estar regulada por aspectos legales, imparte una racionalidad
sumamente individualista al profesorado.
PALABRAS CLAVE: automatización del trabajo pedagógico; autonomía docente;
neoliberalismo.
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RESUMO
Este estudo objetivou verificar as fragilidades percebidas pelos estudantes do Ensino Médio
acerca das aulas remotas de Educação Física na Pandemia COVID-19. Participaram do
estudo 28 estudantes por meio de questionário online. Verificou-se como fragilidades
centrais as relacionadas aos aspectos didáticos e estruturais, destacando-se a ausência de
aulas práticas. Contudo, pode-se observar que a predominância da dimensão conceitual do
conhecimento pode influenciar na aprendizagem para além dos muros da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Pandemia; Aulas remotas.
INTRODUÇÃO
O componente curricular Educação Física constitui-se como uma ação pedagógica
sustentada na indissociabilidade da teoria e prática dos conhecimentos que devem ser tratados
no ambiente escolar. Na escola, os conteúdos trabalhados em aula oportunizam ao estudante
construir conhecimentos atrelados aos jogos e brincadeiras, aos esportes, as lutas, as danças,
as ginásticas e as práticas corporais de aventura, dentre outros, (BRASIL, 2017), de maneira
que os mesmos possam ser associados a vida cotidiana.
1
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Para atingir o idealizado, há a necessidade da organização das ações por meio do
planejamento. Tal processo, estruturado no início de cada ano letivo, teve seus traços
alterados em 2020, devido à chegada de uma pandemia no mundo todo. As escolas fecharam,
assim como outras instituições de nossa sociedade, tendo em vista a gravidade posta pela
Covid-19. A educação teve que se adaptar às demandas do momento vivenciado. A solução se
estabeleceu na migração do ensino presencial para o ensino remoto, ou seja, as portas das
escolas se abriram para a Educação a Distância (PEREIRA; NARDUCHI; MIRANDA, 2020).
Com isso, professores e alunos tiveram que se adequar às novas e impostas condições para o
ensino e aprendizagem. O chão da escola foi substituído pela tela do computador ou do
celular, a sala de aula pelo classroom ou outras ferramentas online e o quadro pelas
apresentações em PowerPoint.
As instituições de ensino, com suas atividades presenciais suspensas, atingiram e têm
atingido milhões de alunos (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020). De acordo com Silva
et al. (2020), no Ceará e Rio Grande do Norte, a adesão ao ensino remoto tem sido baixa,
assim como os alunos que participam das aulas neste formato têm enfrentado dificuldades,
tais como acesso à internet, acesso ao material e às atividades. Ademais, temos nos deparado
com a falta de motivação, a mudança de prioridades (a realidade de muitos dos alunos da
escola pública exigem que estes se vinculem ao mundo do trabalho para auxiliar seus pais
e/ou responsáveis), a ansiedade, a depressão, sentimento de tristeza e insegurança causadas
pelo isolamento.
Apesar disso, o processo de ensino e de aprendizagem precisa continuar, mesmo que
com mudanças e adaptações. Nesse sentido, a Educação Física tem passado por grandes
desafios, entre eles, a predominância e quase domínio de aulas teóricas. Frente a isso nos
questionamos: Como os alunos estão percebendo as aulas de Educação Física no modelo
remoto? Tal modelo de aula possui fragilidades? Quais são elas? Para responder a tais
indagações, o presente trabalho objetivou verificar as fragilidades percebidas pelos estudantes
do Ensino Médio acerca das aulas remotas de Educação Física na Pandemia COVID-19.
MÉTODOS
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo descritiva. (THOMAS; NELSON;
SILVERMAN, 2012). Contou com a participação de 28 estudantes da 2ª série do Ensino

Médio, de uma escola pública do município de Maringá-PR/Brasil. Sendo seis deles do sexo
masculino e 22 do feminino, com idade média de 16 anos. Como forma de garantir os
aspectos éticos, os alunos foram chamados de A1, A2, A3….
Para inclusão dos alunos na pesquisa, utilizou-se dos seguintes critérios: a) Ter
frequentado a 2ª série do Ensino Médio no ano de 2020; b) Ter sido aprovado na disciplina de
Educação Física no ano letivo de 2020; e, c) Ter sua participação aceita por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis.
A escola foi selecionada de forma intencional, pois é nela que o Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação, Educação Física e Políticas Educacionais (GEEFE), do
Departamento de Educação Física (DEF), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), tem
acompanhado e contribuído com o desenvolvimento das ações escolares da disciplina de
Educação Física desde o ano de 2018 na tentativa de estreitar a relação Universidade e Escola,
com fins na valorização da área e autonomia dos alunos acerca das práticas corporais para
além dos muros da escola.
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se do questionário on-line, via Google
Forms, com questões abertas e fechadas, elaborado e validado pelos pesquisadores do estudo.
A temática central do instrumento foram as aulas de Educação Física Escolar no ensino
remoto durante o ano de 2020. A coleta de dados aconteceu durante o mês de março do ano de
2021. Para isso, o link do questionário foi disponibilizado aos estudantes, via Classroom.
Os dados foram analisados por meio de estatística simples, porcentagem (%) e
frequência (f), e com base nos pressupostos da análise de conteúdo (MINAYO, 2003). Sendo
assim, a partir da temática central “As fragilidades da Educação Física frente ao ensino
remoto”, emergiram as categorias Aspectos Didáticos e Aspectos Estruturais. Desta,
subcategorias foram identificadas e serão apresentadas no decorrer do texto.
Por fim, ressalta-se que o estudo é vinculado ao Projeto “Da Educação à Educação
Física: políticas, perspectivas e ações formativas na atualidade”. Aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá sob parecer n. 4.501.175.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a análise dos dados, foi possível verificar que os alunos da 2ª série do
Ensino Médio da referida escola possuem, associadas as aulas de Educação Física no modelo
remoto, fragilidades relacionadas aos aspectos didáticos e aos aspectos estruturais (figura 1).

Figura 1. O olhar do estudante sobre as fragilidades da Educação Física Escolar no Ensino
Remoto.
Fonte: Os autores.
A respeito dos Aspectos Didáticos, verificou-se que a maioria dos alunos, 67,9% (19 f)
identificam como fragilidade a ausência de aulas práticas. O A17 afirma que “A Educação
Física é melhor na prática”, A5 destaca “A parte ruim é que tínhamos muitas atividades, vinha
atletas e a gente podia experimentar os esportes deles e com a pandemia isso acabou”. Para
A10 “A disciplina de Educação Física é caracterizada pela prática, com a pandemia isso
mudou, na qual aprendemos somente a teoria e não praticamos como antes, podendo trazer
malefícios para a saúde física e mental”. Complementando, A25 escreve “Creio que a
Educação Física preza bastante pela prática, assim como a teoria é de suma importância, as
aulas práticas incentivam os alunos a buscarem a vida ativa nos esportes, nas atividades
físicas, além disso, a prática é a teoria em ação”.
De acordo com Coelho, Xavier e Marques (2020) a Educação Física Escolar se
caracteriza por aulas que possuem atividades que envolvem práticas e vivências de diversas

manifestações do movimento humano. Tais práticas assumem papel de real importância no
processo educativo, no entanto, no ensino remoto, as aulas que aconteciam na quadra,
oportunizando a socialização, a integração, a troca de experiências por meio das práticas
corporais, com a pandemia da Covid-19 passaram a acontecer via tela do computador, tablet
ou smartphone, restringindo tal interação.
Para o aluno A11 (3,6%) com as aulas remotas houve um atraso de conteúdos e o A24
(3,6%) associa como fato negativo da pandemia, a ausência de aulas ao síncronas, conforme
segue “Acho que foi a falta de aulas ao vivo, não tínhamos interação nenhuma com o
professor, tínhamos apenas o mural do classroom” (A24). Sobre isso, Machado et al. (2020)
relatam que a falta de interação pode se tornar uma preocupação para as aulas de Educação
Física, principalmente, ao considerarmos a dimensão atitudinal dos conteúdos, a qual se
concretiza a partir da interação entre os sujeitos.
Com relação a categoria Aspectos Estruturais foi identificado que para 7,1% (2 f) dos
participantes, a fragilidade se efetiva no acesso precário à internet e nas dificuldades em
receber às atividades impressas (para aqueles alunos que não possuem computador). Sobre
esses elementos, em especial o acesso à internet, Machado et al. (2020) destacam que os
desafios se tornam grandes quando o assunto é transformar, por exemplo, o celular em
ferramenta de ensino. Para os autores, “além das dificuldades de acesso às plataformas de
ensino e do grande número de brasileiros sem acesso à internet, acrescentam-se os brasileiros
que têm acesso precário à internet, subindo para 70 milhões” (MACHADO et al., 2020, p. 9).
Já A23 (3,6%) percebe como negativo a necessidade de manter as câmeras abertas
durante as aulas de Educação Física e 10,7% (3 f) dos estudantes afirmam não saber quais são
as fragilidades das aulas de Educação Física no modelo remoto, e o A19 (3,6%) afirma serem
negativos, todos os pontos (mas não especifica quais são esses pontos).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados nesta investigação apontam para o fato de que as aulas de
Educação Física no modelo remoto têm se mostrado frágeis devido a priorização da dimensão
conceitual do conhecimento de forma assíncrona, contribuindo para o distanciamento de uma
prática pedagógica com sentido e significado aos alunos, fazendo com o que os
conhecimentos fiquem restritos a textos e slides. Ademais, a fragilidade do modelo remoto se

amplia quando os olhares se voltam aos aspectos que fogem do alcance do professor, tais
como o acesso à internet e as dificuldades para obter as atividades impressas.
Ressaltamos a importância do trato com os conhecimentos teóricos. No entanto, há
necessidade de uma abordagem prática dos conteúdos dentro das possibilidades identificadas
no contexto da aula remota. Por fim, ao identificarmos como principal fragilidade da
disciplina de Educação Física, a ausência da prática, o que nos perguntamos é: Por que não há
uma abordagem prática durante as aulas de Educação Física no modelo remoto? Um possível
questionamento para uma próxima investigação.

FROM THE FLOOR OF SCHOOL TO REMOTE EDUCATION:
FRAGILITIES OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
The objective was to verify the weaknesses perceived by high school students about Physical
Education remote classes in Pandemia COVID-19. 28 students participated in the study
through an online questionnaire. Didactic and structural aspects were identified as
weaknesses, highlighting, among them, the absence of practical classes. It is concluded that
the predominance of the conceptual dimension of knowledge can influence the learning that
permeates the walls of the school.
KEYWORDS: School Physical Education; Pandemic; Remote classes.

DEL PISO ESCOLAR A LA EDUCACIÓN REMOTA: FRAGILIDADES
DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El objetivo fue verificar las debilidades percibidas por los estudiantes de secundaria sobre
las clases remotas de Educación Física en Pandemia COVID-19. 28 estudiantes participaron
en el estudio a través de un cuestionario en línea. Los aspectos didácticos y estructurales se
identificaron como debilidades, destacando, entre ellos, la ausencia de clases prácticas. Se
concluye que el predominio de la dimensión conceptual del conocimiento puede influir en el
aprendizaje que permea los muros de la escuela.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Pandemia; Clases remotas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
IMAGENSNARRATIVAS PRODUZIDAS COM PROFESSORAS E
CRIANÇAS1
Leonardo de Carvalho Duarte
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
RESUMO
Esta pesquisa constituiu-se a partir de uma “pluralidade metodológica” e teve como objetivo
evidenciar pertinências de um currículo cultural da Educação Física na Educação Infantil. A
partir das redes de saberesfazeres tecidas em encontros de formação e experiências
pedagógicas desenvolvidas com professoras e crianças de uma escola de Educação Infantil,
defendemos a tese da pertinência e da potência do currículo cultural da Educação Física
na/com a Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo Cultural; Educação Física; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
O currículo cultural da Educação Física (NEIRA; NUNES, 2009; NEIRA, 2019),
apoiando-se na teorização curricular pós-crítica, perspectiva a formação de sujeitos solidários
e comprometidos com a defesa da democracia e da justiça social. A proposta vem sendo
amplamente investigada e já concentra número significativo de estudos. No entanto, entre as
pesquisas realizadas, apenas duas deram-se no contexto da ação curricular com crianças
pequenas, sujeitos da Educação Infantil.
Souza (2012) reconheceu que a Educação Infantil é a etapa da educação básica que
tem recebido pouca atenção no campo da discussão multicultural da Educação Física,
destacando a ausência de estudos e experiências até aquele momento. Isso nos intrigou, trouxe
desconfianças quanto à pertinência da proposta para essa etapa da Educação Básica e nos
motivou a tomar o currículo cultural da Educação Física na Educação Infantil como objeto de
estudo e questionar: o que pode um currículo cultural de Educação Física na Educação
Infantil? Que contribuições/provocações essa proposta pode trazer/fazer ao projeto político
pedagógico e às práticas desenvolvidas em uma Escola Municipal de Educação Infantil?

O presente trabalho contou com apoio institucional e financeiro da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
1

Os objetivos de pesquisa foram: compartilhar com a comunidade pedagógica de uma
instituição de Educação Infantil conhecimentos sobre a perspectiva cultural da Educação
Física; Produzir com os praticantes do cotidiano da Educação Infantil experiências
pedagógicas na perspectiva cultural de Educação Física; Descrever e analisar as experiências
realizadas, considerando as narrativas dos participantes, docentes e crianças, produzidas
durante

e/ou

a

partir

das

intervenções;

Evidenciar

pertinências/impertinências,

potencialidades e/ou fragilidades de um currículo cultural de Educação Física na Educação
Infantil.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A sistematização do problema e dos objetivos nesses termos, bem como, o
desenvolvimento da pesquisa se concretizou no encontro com a Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI) Nelson Mandela, localizada no bairro do Limão, Zona Norte do
município de São Paulo, que através de seus processos avaliativos identificou problemas
relacionados às concepções e atividades pedagógicas que abarcam a cultura corporal e
buscou parceria para realização de formações dirigidas ao tema, para a equipe pedagógica.
Inicialmente buscamos a companhia de premissas, pressupostos e procedimentos
gerais das metodologias pós-críticas em Educação (PARAÍSO, 2012) para ir a campo sem
definições metodológicas, mas acompanhado de referências teórico-metodológicas e também
com incertezas e disposição para inventar a nossa investigação. Posteriormente, as
ocorrências, decisões, ações e intervenções nos fizeram considerar a pesquisa-ação
colaborativo-crítica (JESUS et al, 2014) e inspirações da pesquisa com o cotidiano
(FERRAÇO; ALVES, 2015)
Vivenciamos diversos espaçostempos no/do cotidiano da EMEI, entre fevereiro de
2018 e dezembro de 2019 foram realizados 15 encontros de formação com a equipe
pedagógica. No mesmo período, também produziram-se experiências pedagógicas com as
práticas corporais nos espaçostempos do currículo destinados à cultura corporal.
Produzimos a pesquisa com os sujeitos da escola, especialmente, 14 professoras e 120
crianças, e utilizamos diferentes instrumentos, por exemplo, anotações em diário de campo,
fotos e vídeos, captação de áudios, textos e desenhos.

IMAGENSNARRATIVAS PRODUZIDAS COM PROFESSORAS E CRIANÇAS
De acordo com Ferraço e Alves (2015, p. 312) “as imagensnarrativas não descrevem
algo que já está dado a priori, mas inscrevem sentidos nos acontecimentos vividos,
envolvendo, nessa produção, diferentes temposespaços praticados e, ainda, diferentes
fazeressaberes dos narradores praticantes”. A partir delas acreditamos que foi possível
vislumbrar algumas opções de respostas para as nossas questões. Assim, pensamos que o
currículo cultural de Educação Física pôde na EMEI Nelson Mandela:
a) Mover “experiências formativas” (LARROSA, 2015) e levar pesquisador,
professoras e crianças a “viagens interiores”, olhar para si mesmos, avaliar, rever e refazer
ideias, gestos e práticas. Isso se evidenciou em narrativas docentes como exemplo da
professora Tathiana que reconheceu “sou extremamente controladora” e considerou que as
interações com a pesquisa e o conhecimento sobre a perspectiva cultural durante os encontros
de formação “me ajudou bastante a tentar soltar um pouco mais”.
b) Impulsionar revisões, escritas e reescritas no projeto político pedagógico da EMEI.
A partir das interações com a Educação Física cultural, as docentes sentiram-se provocadas a
discutir e revisar diferentes aspectos do projeto e das práticas, entre eles, as concepções de
cultura corporal e as expectativas de aprendizagem previstas no quadro de referências da
unidade. Isso também ficou evidenciado em narrativas docentes sobre as contribuições da
formação para a escola, como podemos evidenciar nas seguintes falas: “Para a escola com
certeza contribuiu, porque não tínhamos a menor noção do que fazer em cultura corporal e
agora sinto que temos um caminho que é possível trilhar com diversas possibilidades”
(Lenize) e “Com certeza. A escola como um todo já tem um outro olhar para a cultura
corporal, não a entendendo mais como um território que se abordam práticas
descontextualizadas e psicomotoras”. (Marina Masella)
c) Ampliar o acesso e o contato das professoras e crianças com práticas corporais
diversas e seus representantes. As observações iniciais e as narrativas das docentes
evidenciaram que, as brincadeiras figuravam como prática corporal hegemônica nas propostas
para ocupar o “tempo” de cultura corporal. As reflexões propostas permitiram reconhecer a
brincadeira como prática cultural (NEIRA, 2014), modificou saberefazeres com essa prática e
também abriu espaço para a tematização de práticas corporais pouco presentes nos currículos
da Educação Infantil.

d) Ressignificar concepções de infância e criança. Algumas professoras declararam
que a partir das nossas interações e invenções com a pedagogia culturalmente orientada da
Educação Física passaram a se preocupar mais com as atividades, com a escuta das crianças e
a consideração das suas vozes, sua agência e seus direitos. Nesse sentido, podemos pensar que
a proposta suscitou a produção de uma “outra política da infância” (GALLO, 2010) dando
ouvido àquilo que as crianças estão dizendo. Isso fica bastante evidenciado na fala
“contribuição veio justamente nesse sentido de como olhar para o que as crianças nos
trazem no sentido de reconhecer meus próprios preconceitos e juntamente com as crianças
desconstruir isso. Senti que acabei me aproximando mais das crianças por conta de nossas
vivências e discussões sobre o funk. (Lenize – grifo nosso)
e) Maquinar algumas experiências pedagógicas com as práticas corporais permeadas
por situações didáticas implicadas com a problematização de marcadores sociais de classe,
gênero, raça, etnia, local de moradia, deficiência, geração/idade, entre outros, com a intenção
de engendrar subjetividades solidárias, democráticas, multiculturais, não machistas, não
fascistas, não racistas e não autoritárias.
f) Provocar processos de desconstrução e ressignificação de atitudes preconceituosas
das crianças entre si, com as práticas corporais e seus praticantes. A assunção de gestos
solidários e inclusivos pela maioria das crianças durante as tematizações indicam a
possibilidade de valorização e afirmação das diferenças pelas crianças pequenas na Educação
Infantil.
As estratégias criadas pelas crianças para considerar a participação da Giovana, uma
criança com deficiência múltipla e usuária de cadeira de rodas, no jogo de futebol; a
percepção do Artur que durante uma roda de conversa reconheceu e anunciou “eu fui bobo”,
referindo-se a sua atitude diante da exclusão de uma menina na brincadeira do parque. E ainda
a mudança de Camile que um dia zoou um colega por usar saia na vivência de jongo, e
posteriormente incentivou o uso pelo adulto/professor, dizendo “toma Léo, coloca essa, você
vai ficar lindo igual um príncipe”. Dão pistas da potência das experiências na produção de
subjetividades outras e da desconstrução e resignificação de atitudes preconceituosas
indicadas nos itens (e) & (f) acima.
g) Favorecer a enunciação dos saberes das crianças pequenas, posicionando-as como
coautoras/produtoras das redes de saberesfazeres tecidas nos espaçostempos das tematizações

das práticas corporais. Uma das principais preocupações e defesa dos Estudos Sociais da
Infância é a agência da criança, sua condição de atora social, coconstrutora do conhecimento e
da cultura. Nossa pesquisa evidenciou a interlocução das experiências culturalmente
orientadas com essas concepções de infância e criança.
CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
Com base em tudo que vivenciamos nos/dos/com os cotidianos da EMEI e com os
seus praticantespensantes, consideramos possível, defender a tese da pertinência e da
potência de experiências culturalmente orientadas da Educação Física na/com a Educação
Infantil. A defesa da tese não carrega consigo a afirmação de que a Educação Física cultural
seja a única ou a melhor alternativa, e não sugerimos adesão acrítica à proposta nos
espaçostempos da Educação Infantil, pois se trata de uma “pedagogia engajada”, que exige
ativismo político e interesse de luta pela afirmação das diferenças e pela construção de uma
sociedade menos desigual, mais justa e democrática (DUARTE; NEIRA, 2020), e fora desses
horizontes, é inviável considerá-la.
Além disso, reiteramos que se trata de uma proposição aberta, em constante
movimento, disponível às “metamorfoses” porque vem sendo inventada nos cotidianos
escolares, nos diversos encontros entre praticantespensantes: professoras e professores,
pesquisadoras/es, bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Portanto, outras narrativas sempre
serão possíveis. Aqui, temos apenas considerações transitórias, narrativas produzidas
contextualmente, sob determinadas circunstâncias e agenciamentos, por sujeitos singulares.

CULTURAL PHYSICAL EDUCATION IN CHILD EDUCATION:
NARRATIVEIMAGES PRODUCED WITH TEACHERS AND
CHILDREN
ABSTRACT
This research was constituted from a “methodological plurality” and had as its main
objective to highlight the pertinence of a cultural curriculum of Physical Education in Early
Childhood Education. From the networks of know-how woven in training meetings and
pedagogical experiences developed with teachers and children of a kindergarten school, we
defend the thesis of the relevance and power of the cultural curriculum of Physical Education
in/with Early Childhood Education .

KEYWORDS: Cultural Curriculum; Physical Education; Child Education.

LA EDUCACIÓN FÍSICA CULTURAL EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL: IMÁGENES NARRATIVAS PRODUCIDAS CON
PROFESORES Y NIÑOS EN ESPAÑOL
RESUMEN
Esta investigación se constituyó a partir de una “pluralidad metodológica” y tuvo como
principal objetivo resaltar la pertinencia de un currículo cultural de Educación Física en
Educación Infantil. A partir de las redes de saber hacer tejidas en encuentros formativos y
experiencias pedagógicas desarrolladas con docentes y niños de un jardín de infancia,
defendemos la tesis de la pertinencia y potencia del currículo cultural de Educación Física en
/ con Primera Infancia. Educación.
PALABRAS CLAVES: Curriculum cultural; Educación Física; Educación Infantil.
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EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O QUE O ESTADO
DE MINAS GERAIS OFERECE?1
Anderson José de Oliveira,
Universidade Federal de Juiz de Fora
Deborah Cristina Keller Diégues,
Universidade Federal de Juiz de Fora
Galdino Rodrigues de Sousa,
Universidade Federal de Juiz de Fora
RESUMO
Objetiva-se discutir o componente curricular Educação Física no processo de implementação
do ensino remoto emergencial (ERE) na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Para tal
foi utilizada abordagem qualitativa com entrevistas direcionadas a professores da referida
rede por meio de aplicativo de mensagens. Percebemos que a Pandemia da Covid-19
provocou mudanças repentinas no cenário educativo. A educação física nesse momento
inicial de implementação do ERE foi tratada de forma secundária.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física; Ensino Remoto; Rede Estadual de Ensino.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca discutir sobre o componente curricular Educação Física
dentro do processo de implementação do Ensino Remoto nas escolas estaduais da cidade de
Juiz de Fora, Minas Gerais. Para tal foi utilizada metodologia de natureza qualitativa através
de uma revisão bibliográfica, análise documental e realização de entrevistas com professores
da referida rede de ensino.
O procedimento de coleta de informações com esses profissionais se deu da seguinte
forma: foi enviado a diferentes professores de Educação Física que atuam na rede estadual de
Minas Gerais na cidade de Juiz de Fora a solicitação para responderem a seguinte pergunta:
Como está sendo o processo de implementação do ensino na modalidade a distância 2 na
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Usamos o termo modalidade a distância, pois no momento inicial de implementação do ensino
remoto emergencial, foi percebido por nós em contatos prévios com professores que atuavam no
estado de Minas com a disciplina Educação Física que cada um utilizava termos diferentes para
referir-se ao ensino remoto. O termo educação a distância nesse momento era compreendido como
1
2

escola em que você trabalha? Foi pedido a estes profissionais que respondessem a essa
pergunta através de um arquivo de áudio, autorizando ao fim desse arquivo que suas falas
fossem utilizadas na produção de um trabalho acadêmico. Devido ao contexto de
distanciamento social em virtude da pandemia da Covid-19, optou-se pela autorização e
registro dos relatos de forma eletrônica. Tivemos o retorno de 6 professores.
O ENSINO REMOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE JUIZ DE FORA
Iniciamos essa seção fazendo uma diferenciação entre Ensino Remoto e Educação a
Distância. Segundo Hodges, et all (2020) Ensino Remoto Emergencial é diferente daquilo que
é chamado Educação à Distância (EAD). Esta última conta com diferentes recursos e uma
equipe multiprofissional apta a oferecer conteúdos e atividades pedagógicas através de
diferentes mídias em plataformas online. Por outro lado, o Ensino Remoto Emergencial
possui por objetivo a oferta temporária aos conteúdos que seriam desenvolvidos
presencialmente, caracterizando-se como algo temporário em uma situação de crise.
Devido à realidade que encontramos na implementação Ensino Remoto Emergencial
em Minas Gerais apontaremos as contradições que se apresentam nesse processo. Para
mostrar esse cenário usaremos a fala de professores (as) de Educação Física. Cada um (a)
recebeu um pseudônimo. Percebemos através destes relatos que de uma hora para outra, os
(as) docentes se viram as voltas com uma série de materiais e procedimentos a serem
adotados – PET, REANP, Manual do professor, Manual do aluno 3 . Nesse processo, o
componente curricular Educação Física foi colocado como secundário. Inicialmente ele
deveria ser trabalhado juntamente com as disciplinas artes e ensino religioso de maneira
interdisciplinar exercendo uma função complementar as demais disciplinas. Sobre essa
situação relacionada à educação física temos o relato da “professora G”:
As matérias gravadas na TV são as mesmas que tão sendo:: que tem no pet
... detalhe não tem aula de educação física((rindo)) nem na TV e nem tem
algo que englobava esse momento inicial de implementação. No entanto, entendemos que é necessário
diferenciar Educação a Distância (EAD) de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Isso é feito logo em
seguida no texto.
3
REANP: Regime Especial de Atividades não Presenciais PET (Plano de Estudo e Tutorado):
contempla as atividades semanais relacionadas as habilidades e objetos de aprendizagem de cada etapa
da escolaridade e de cada componente curricular.Manual do Professor e do Aluno: Manuais que
explicam como os professores e alunos deverão procederem no período de educação a distância.

um material apostila que é o material teórico de Educação Física(...)
Educação Física artes e ensino religioso foram considerado matérias
complementares e que deveriam ser trabalhadas éh::: na forma de
interdisciplinaridade quer dizer nós não estamos no currículo nós não somos
éh:: uma disciplina referência nós só apenas estamos ali pra complementar
as outras matérias(...) bem... essa foi a forma que o estado passou pra gente
como a gente deveria trabalhar ...na minha escola é:: eu tive autonomia
muito grande NE e:: eu estou trabalhando a minha matéria como matéria
referência também então eu tô trabalhando igualmente como todos os outros
professores mesmo eu não tendo pet NE que são as apostilas mesmo não
tendo aula na TV eu estou trabalhando com os meninos de que forma? Éh::
nós estamos trabalhando através do:: do Google ( ) o Google sala de aula
vou falar Google sala de aula porque a gente tá no Brasil (fala da “Professora
G”)

Além desse problema relacionado a falta de um material adequado que oriente a
prática dos docentes de Educação Física, os professores do referido componente curricular
enfrentaram outros entraves relacionados a participação dos “responsáveis”4 pelos alunos que
lecionam. Segundo a “Professora NN” na escola em que trabalha, alguns alunos saíram do
grupo de whatsapp que era específico para a disciplina Educação Física. Tal característica nos
leva a pensar que o “desprestígio” da Educação Física acontece também na percepção de
alguns familiares de alunos, para além dos educadores que organizaram uma proposta para o
ensino remoto no qual a referida disciplina é algo complementar, assim como foi
exemplificado anteriormente.
Enxergarmos, dessa forma, o enorme “desprestígio” desse componente curricular
perante os demais que integram a grade curricular das escolas brasileiras. Esse entendimento
nos leva ao que Bracht e Almeida (2003) caracterizam como certo apagamento ou
desvalorização de uma formação humanista em um contexto neoliberal. O sistema
educacional brasileiro destaca-se como um dos que sofre mais influência do contexto
neoliberal, levando-o a busca pela qualificação dos alunos para o mercado de trabalho. Não é
de estranhar que alguns pais vejam a desnecessariedade da Educação Física nesse contexto
formativo. Tal leitura advém de uma hipervalorização do trabalho e de suas consequentes
formas de “qualificação” via educação.

Usamos o termo responsável para denominar pais, mais, avós, avôs, ou seja, para designar a pessoa
que responde pela criança, ou que fica com ela a maior parte do dia.
4

Vivemos em uma era das competências, isso pode ser percebido na própria Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) segundo Neira (ANÁLISE DA BNCC, 2018). Para esse
autor tal compreensão pedagógica acena para o mundo empresarial ou para o mundo dos
negócios de maneira direta. A BNCC, por exemplo, documento que embasa vários outros
documentos curriculares, trata Português e Matemática como disciplinas mais importantes do
que as demais, colocando as habilidades de ler e escrever acima das outras. Nesse contexto o
que propõe a Educação Física, por não se ligar diretamente ao imaginário positivo de uma
vida adulta de sucesso, ganha status secundário, complementar e de pouca importância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para iniciar nossas reflexões finais é importante relatar que não nos posicionamos
contra o ensino Remoto Emergencial nesse período de Pandemia. O que defendemos é que
esse ensino seja realizado de forma a atender a todos os sujeitos envolvidos no processo
educativo: professores, gestores, alunos e seus responsáveis.
Enxergamos no Brasil um sistema público de ensino que já contava com uma série de
limitações tendo que se transformar para existir em um cenário de Pandemia. Neste momento
não é possível prever o que acontecerá daqui para frente, no entanto, já é possível entender
que o maior prejudicado continua sendo, como sempre foi, as pessoas que dependem do
ensino público, tanto professores quanto alunos.
Em um momento histórico de ataques constantes a educação pública através de uma
pregação neoliberal de estado mínimo, com consequente discurso da necessidade de gastos
mínimos relacionados a educação, não será surpresa que, em um futuro próximo a Educação
Física seja banida dos currículos escolares através do discurso da necessidade de se manter o
essencial aos alunos das redes públicas de ensino. A Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2017) que reformulou o Ensino Médio tornando a referida disciplina não mais
obrigatória é exemplo dessas políticas pautadas em ideais neoliberais.
Olhando esse novo cenário da educação mineira na atualidade, percebemos que em um
período curto de tempo, mudou-se tudo, mas ao mesmo tempo, nada mudou.

PHYSICAL EDUCATION IN PANDEMIC TIMES: WHAT DOES THE
STATE OF MINAS GERAIS OFFER?
ABSTRACT
The objective is to discuss the Physical Education curricular component in the process of
implementing emergency remote education (ERE) in the state education network of Minas
Gerais. For this, a qualitative approach was used with interviews directed to teachers of the
referred network through messaging application. We realized that the Covid-19 Pandemic
caused sudden changes in the educational scenario. Physical education in this initial moment
of implementation of the ERE was treated in a secondary way.
KEY WORDS: Physical Education; Remote Teaching; State Education Network.

EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ¿QUÉ OFRECE
EL ESTADO DE MINAS GERAIS?
RESUMEN
El objetivo es discutir el componente curricular de Educación Física en el proceso de
implementación de la educación remota de emergencia (ERE) en la red educativa estatal de
Minas Gerais. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo con entrevistas dirigidas a
profesores de esa red a través de una aplicación de mensajería. Nos dimos cuenta de que la
pandemia Covid-19 provocó cambios bruscos en el escenario educativo. La educación física
en este momento inicial de implementación de los ERE fue tratada de forma secundaria.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Enseñanza remota; Red de Educación del Estado.

REFERÊNCIAS
ANÁLISE DA BNCC. [S.I: s.n], 2018. 1 vídeo (ca. 29:48 min). Publicado pelo canal
Educação
Física
cultural
–
GPEF-FEUSP.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=Oy3Z3gJcvM0. Acesso em: 31 jul. 2020.
BRACHT, Valter; ALMEIDA, Felipe Quintão. A política de esporte escolar no Brasil: a
pseudovalorização da educação física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São
Paulo, v. 24, n. 3, p.87-101, 2003.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília-DF; MEC; CONSED; UNDIME, 2017.
HODGES, Charles. (et al). The Difference Between Emergency Remote Teaching and
Online Learning. EDUCAUSE Review, 2020. Disponível em:

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teachingand-online-learning#fn3. Acesso em: 28 de março/ 2003.
MINAS GERAIS. Secretaria de Educação. Documento Orientador: Regime especial de
atividades
não
presenciais.
Belo
Horizonte,
2020.
Disponível
em:
http://www2.educacao.mg.gov.br/component/gmg/page/17158-boletim-de-legislacoes-enormas-julho-2020. Acesso em 28.07.2020
PROFESSORA G: Relato concedido aos autores. Juiz de Fora, 08 junho 2020.
PROFESSORA NN: Relato concedido aos autores. Juiz de Fora, 12 junho 2020.
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RESUMO
O estudo analisa o trabalho docente em educação física em tempos de pandemia da COVID19 na rede estadual (RE) de ensino em Belém (PA). Tendo a abordagem crítico-dialética,
com coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada com professores de educação
física da RE. Os resultados da pesquisa evidenciaram que a intensificação e precarização do
trabalho estão se aprofundando mediante a pandemia; os docentes tiveram que buscar novas
estratégias para tratar dos conteúdos da educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente; Educação física; Pandemia.
INTRODUÇÃO
O estudo em questão é um recorte dos resultados da pesquisa do projeto “Trabalho e
formação docente em educação física: um estudo sobre a materialidade da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) no Estado do Pará” vinculado ao Grupo de Pesquisa em
Educação, Educação Física, Esporte e Lazer (GEPEF) da Universidade Federal do Pará –
campus Belém/PA. Para esta comunicação, objetivamos analisar o trabalho docente em
educação física em tempos de pandemia da COVID-19 na rede estadual de ensino em Belém
do Pará tendo a pergunta problema: como se configura o trabalho docente em educação física
em tempos de pandemia da Covid-19 na rede estadual de ensino de Belém-Pará?
Metodologicamente, este estudo se fundamenta na abordagem crítico-dialética
(GAMBOA, 2012), com o uso da técnica de coleta de dados entrevista semiestruturada
1
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(TRIVIÑOS, 1987) via plataforma Google Meet com a participação de 05 (cinco)
professores/as de educação física atuantes na rede estadual de ensino de Belém do Pará. O
tratamento dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo. Fizemos uso de nomes
fictícios para respeitar a ética científica na identificação dos sujeitos participantes do estudo.
Com o surgimento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19),
decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020 2 , o sistema
educacional do território nacional teve um impacto abrupto em seu desenvolvimento e
organização. Essa decisão se baseou nas recomendações da OMS que passou a aconselhar o
isolamento social como modo prudente de diminuir o contágio e a propagação do vírus,
portanto as escolas, assim como as demais instituições de ensino de outros níveis de ensino
deveriam fechar suas portas rompendo os processos educativos presenciais a fim de conter a
propagação do vírus.
O contexto pandêmico prolongado, que perdura até os dias atuais, exigiu do Ministério
da Educação uma adaptação que viabilizasse o ensino por outro viés que não o seu modelo
presencial. Nesse sentido, surge o ensino remoto como alternativa de dar-se continuidade na
educação brasileira, contudo e apesar de considerarmos a excepcionalidade do momento é
necessário apontar que as características e materialidades inerentes à escola são
intransponíveis para o meio virtual de modo a impossibilitar a garantia de uma educação
equivalente à presencial (FERRAZ; FERREIRA; FERRAZ, 2021). Nesse passo,
reconfigurou-se o modo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, o trabalho docente
dos/as professores/as de educação física com a adoção e implementação de tecnologias e
ambientes virtuais.
Com o intuito de analisar o trabalho docente em Educação Física (EF) mediante o
contexto pandêmico na rede estadual de ensino em Belém do Pará que teve a suspensão das
aulas em 2019 pelo COVID-19, retornando com o decreto N° 800 de 31 de Maio de 20203,
com o início do Ensino Remoto (ERe) alunos/as e professores/as se viram em um ambiente
2
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diferente, novo e de uso não habitual, tornando necessário ajustes ao fazer docente e gerando
uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam diretamente o ensino nessa nova
perspectiva, bem como o trabalho docente em educação física. Tal contexto, exigiu dos/as
trabalhadores/as da educação e (educação física) um domínio maior sobre a tecnologia, porém
sem a formação adequada e sem estrutura das escolas públicas para suporte de alunos/as e
professores/as para essa nova jornada, causando dificuldades no processo de aprendizagem e
também no desenvolvimento do trabalho docente.
Compreendemos a Educação Física como um componente curricular/área de
conhecimento que deve tratar na escola os conhecimentos historicamente construídos pela
humanidade no campo da cultura corporal (SOARES et al, 1992). E o trabalho docente neste
campo se configura para o conjunto de atividades educativas, administrativas, pedagógicas e
políticas que os/as docentes irão materializar em relação ao trabalho escolar (COSTA;
SILVA, 2020).
Os resultados da pesquisa revelaram que para os sujeitos do estudo foi necessário
buscar novas estratégias para transmitir os conteúdos para os/as alunos/as e facilitar a sua
compreensão. Alguns educadores/as disponibilizaram seus contatos pessoais principalmente
através da rede social Whatsapp para enviar as atividades, organização de aulas através de
vídeos e plataformas digitais para suprir as dúvidas dos/as alunos/as e responsáveis que na
atual conjuntura tem um papel fundamental para o processo de aprendizagem.
Uma das principais dificuldades encontradas no trabalho docente em educação física
em tempos pandêmicos são: relação ao acesso à internet, visto que grande parte dos/as
estudantes principalmente das séries iniciais, utilizam o smartphone dos pais e com limitações
de dados dificultando o acesso aos materiais, “[...] no ensino remoto o que poderia pelo
menos igualar as coisas com a escola particular, já que não tem a estrutura física da escola [...]
mas não se igualam. Porque o aluno não tem acesso, os professores também não tem acesso,
mas os alunos menos ainda [...]”(João), como relata um dos professores da rede estadual de
ensino.
Oliveira (2004 apud MACHADO et al 2020) aponta que os professores são
pressionados a cumprirem novas exigências pedagógicas e administrativas, mas falta-lhes
estrutura adequada, o que implica processos de precarização do trabalho docente, o que vem
aprofundando com a Pandemia Covid-19.

Os docentes revelaram também que a BNCC está impactando no trabalho docente no
contexto de pandemia. Para os docentes, não foi levado em consideração alguns aspectos
como, as horas de aula, as estruturas físicas da escola, a regionalidade, a realidade e
historicidade dos alunos inviabilizando o ensino de alguns conteúdos. No ensino remoto
intensificou ainda mais os problemas com tempo de aula ainda mais limitado, as atividades
práticas prejudicadas, conteúdos simplificados pois pela falta de proximidade do professor/a,
a responsabilidade de acompanhar a criança agora é dos pais que têm outras responsabilidades
e alguns casos não são alfabetizados.
Para Costa e Silva (2020) a BNCC vem impactando no trabalho docente em educação
física atingindo a concepção de docência, sua autonomia, sua subjetividade, controlando e
regulando o trabalho de modo a constituir um sujeito para servir de mão-de-obra barata para o
mercado.
A jornada de trabalho docente já não é mais a mesma, a rotina mudou, o trabalho
agora invadiu a vida privada e soma com as atividades do dia a dia, gerando uma sobrecarga
de trabalho e uma perda da privacidade. Como um dos entrevistados relata: “[...] Antes eu não
trabalhava sexta-feira às 10 horas da noite, hoje eu tenho que responder ao aluno na sextafeira às 10 horas da noite, porque o nosso celular ficou público, o número do nosso celular
todos têm acesso” (Dário).
A jornada de trabalho é caracterizada pelo “tempo gasto pelo indivíduo em atividade
laboral durante o dia, semana, mês, ano ou vida”. Para esta concepção, que estabelece “o
critério de trabalho como parâmetro, a vida de um indivíduo pode ser dividida entre tempo
gasto em trabalho e tempo gasto na realização de outras atividades” (id., ibid.) (DAL ROSSO,
2010, p. 1).
Os sujeitos evidenciam que é necessário muito mais tempo para preparar os materiais,
buscar simplificar as matérias em textos, gravar e editar vídeos leva bastante tempo e exige
capacidades que antes não eram necessárias para uma aula, não havendo mais um limite de
quando começa ou termina a jornada de trabalho, o que expande a precarização e
intensificação do trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os acontecimentos provenientes da medida de isolamento social como forma de
enfrentamento à COVID-19 provocaram mudanças no processo de formação e trabalho

educacional. Afetaram e continuam a afetar todos os sujeitos da escola pública em todas as
dimensões da vida, e estes aspectos não podem deixar de serem considerados mediante tantas
perdas que estamos tendo, tantas famílias passando fome e enfrentam as mais perversas
formas de desigualdades sociais. É importante que sejam consideradas as desigualdades
socioeconômicas e educacionais que já existiam e que, agora têm um grau mais acentuado
devido às medidas de isolamento, a incidir sobre àqueles que não possuem acesso às
tecnologias de informação (SENHORAS, 2020).
Percebemos que os docentes optaram por enfrentar as situações adversas por meio da
reorganização dos seus planejamentos, da valorização da Educação Física como componente
curricular importante. Começa a existir uma necessidade na contextualização da práxis para o
ensino da Educação Física, a valorização de conteúdos históricos pode permitir diversos
significativos e sentidos objetivos e subjetivos para a formação humana destes sujeitos.
O trabalho docente em educação física em tempos de pandemia da Covid-19 na rede
estadual de ensino de Belém-Pará tem ocorrido de modo intensificado, precário mediante os
processos formativos que os docentes precisam desenvolver sem condições adequadas de
tempo-condições de trabalho; ampliação da jornada de trabalho e a vida privada sendo
invadida pelo trabalho remoto em tempos de pandemia.
Faz-se necessário fazer a escuta coletiva e dialógica com e sobre os trabalhadores
docentes de educação física nas escolas mediante aos processos que estão vivendo no campo
do trabalho na escola pública no contexto pandêmico. É importante a valorização do trabalho
docente em todos os aspectos, condições de trabalho, jornada de trabalho, salário, carreira
docente, currículo, dentre outros, pois todos incidem sobre o trabalho, autonomia e condições
concretas de realizar a práxis educativa em educação física.

PHYSICAL EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC COVID-19:
IMPLICATIONS FOR TEACHING WORK
ABSTRACT
The study analyzes the teaching work in physical education in times of pandemic COVID-19
in the state school system (RE) in Belém (PA). Having the critical-dialectical approach, with
data collection through semi-structured interviews with physical education teachers of the
ER. The results of the research showed that the intensification and precariousness of work

are deepening through the pandemic; teachers had to seek new strategies to deal with the
contents of physical education.
KEYWORDS: Teaching work; PE; Pandemic.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19:
IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO DOCENTE
RESUMEN
El estudio analiza la labor docente en educación física en tiempos de pandemia de COVID19 en el sistema escolar estatal (RE) en Belém (PA). Tener el enfoque crítico-dialéctico, con
recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas con profesores de educación
física de la ER. Los resultados de la investigación mostraron que la intensificación y
precariedad del trabajo se están profundizando a través de la pandemia; los profesores
tuvieron que buscar nuevas estrategias para lidiar con los contenidos de la educación física.
PALABRAS CLAVES: Trabajo docente; Educación Física; Pandemia.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RESISTÊNCIAS E
TRANSGRESSÕES NA PRÁTICA POLÍTICO-PEDAGÓGICA1
Daniel Teixeira Maldonado,
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
Marcos Garcia Neira,
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO
O objetivo desse estudo foi compreender os temas culturais que fazem parte da prática
político-pedagógica dos professores de Educação Física que resistem às políticas
neoliberais. Foram analisados relatos publicados entre 2009 e 2019, em 12 periódicos e 25
livros. Observou-se que os docentes organizam as suas aulas valorizando projetos de ensino,
planejamento participativo e temas relacionados com os marcadores sociais de raça, classe,
gênero e saúde que atravessam as práticas corporais e o corpo.
PALAVRAS-CHAVE:
Educação
Física
Transgressões; Ecologia de Saberes.

Escolar;

Prática

Político-Pedagógica;

INTRODUÇÃO
As reformas neoliberais que submetem os sistemas educativos brasileiros há muitas
décadas têm considerado, de forma uniforme, o significado de qualidade educacional,
avaliação e aprendizagem, principalmente na criação de parâmetros para todos esses aspectos,
como se as experiências que acontecem na escola pudessem sempre ser mensuráveis. Nesse
contexto, aprender significa receber informações e saber utilizá-las em algum momento,
reduzindo o ensinar a uma receita, onde os professores e professoras devem saber como
trabalhar com um repertório diversificado de técnicas para atingir os objetivos educacionais,
fortalecendo um processo de educação bancária (GADOTTI, 2006).
Na maioria dos países em que as políticas neoliberais avançaram, a função social da
educação vem sendo produzida com a lógica de desenvolvimento de competências e
habilidades com vistas a prover o mínimo de conhecimentos considerados essenciais com a
perspectiva de formar uma força de trabalho que atenda aos interesses econômicos das classes
dominantes, adaptando-se aos ditames do mercado. Esses padrões educacionais devem ser
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atingidos por um mecanismo nacional de gestão, pautado por indicadores específicos, com
base em testes que gerem tabelas de classificação das escolas, estabelecendo padrões de
referências nacionais (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016).
Em muitos contextos educativos, o discurso oficial da Educação Física não escapou
dos pressupostos epistemológicos dessa política educativa neoliberal. Neira (2007) aponta que
o componente curricular, durante o seu processo histórico, expressou objetivos vinculados
com a eugenia, a preparação de corpos ordeiros e saudáveis para o trabalho, a preparação
militar, a formação de talentos esportivos, a promoção da saúde e o desenvolvimento de
habilidades motoras e funções psicomotoras, proporcionando uma prática pedagógica
instrumental e isolada das demais disciplinas.
Com a intencionalidade de resistir e combater as desigualdades produzidas pelo
sistema neoliberal vigente, autores e autoras da Educação Física organizam a sua produção
acadêmica tomando como referencial a fundamentação teórica do campo da educação,
passando a referenciar em suas obras a pedagogia libertadora de Paulo Freire, históricocrítica e crítico-social dos conteúdos de Demerval Saviani e José Carlos Libâneo,
respectivamente, e nas pedagogias pós-críticas em educação, principalmente nos estudos
culturais, multiculturalismo, pós-modernismo, pós-estruturalismo e pós-colonialismo
(MALDONADO, 2020; NEIRA, 2018).
O avanço desse debate para o cotidiano da escola é o que fomentou o objetivo da
presente pesquisa, qual seja, compreender os temas culturais que fazem parte das práticas
político-pedagógicas dos professores e das professoras de Educação Física que resistem aos
ditames das políticas públicas educativas neoliberais, a partir das experiências publicadas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método foi organizado em diálogo com Meyer e Paraíso (2014), de acordo com a
subjetividade do pesquisador em fazer perguntas, interrogar, construir problemas de pesquisa
e organizar um conjunto de procedimentos para a produção de informações, de acordo com
uma estratégia de descrição e análise.
Analisamos relatos de experiências publicados entre os anos 2009 e 2019, em 12
periódicos científicos indexados no qualis da Educação Física ou da Educação, que possuem
no seu escopo a intencionalidade de publicar a estruturação do trabalho pedagógico docente,

além de 25 livros que apresentam capítulos relacionados com o cotidiano do componente
curricular
Na busca realizada nos periódicos científicos, foram lidos todos os números da última
década e selecionados os artigos que relatam experiências pedagógicas na Educação Física. O
procedimento adotado para os livros foi bem semelhante, já que todos os capítulos dessas
obras eram observados e apenas os relatos de prática foram separados para a análise.
Os registros docentes foram submetidos à análise cultural (WORTMANN, 2007). Os
pesquisadores e pesquisadoras que utilizam esse tipo de análise estão interessados/as em lidar
com as práticas e os produtos da cultura, produzindo novas histórias assumidamente parciais,
incompletas e sem nenhum tipo de neutralidade.
No diálogo com Wortmann (2007), foi conduzido um processo investigativo amplo,
onde se assumiu o compromisso de examinar as práticas culturais a partir do seu
envolvimento com e no interior das relações de poder, teorizando e capturando as múltiplas
determinações e inter-relações das forças históricas e das formas culturais, garimpando os
significados das experiências produzidas pelos professores e professoras de Educação Física.
PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS TRANSGRESSORAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
As 245 experiências educativas identificadas, muitas vezes apagadas e invisibilizadas
por conta do pensamento abissal ocidental moderno (SOUSA SANTOS, 2020), são fruto da
interpretação, negociação, tradução e produção da prática político-pedagógica de educadores
e educadoras de Educação Física que organizam as suas ações didáticas a partir de seis temas
culturais: a organização de projetos e trabalhos interdisciplinares de acordo com o projeto
político-pedagógico da escola; o planejamento das atividades de ensino de forma
participativa, onde os alunos e alunas também se engajam no processo educativo; a análise
das desigualdades socioeconômicas que perpassam as práticas corporais com intencionalidade
de buscar a justiça social; a promoção de uma educação antirracista, desenvolvendo temas nas
aulas que envolvem a história e a cultura das manifestações da cultura corporal de matriz
africana e indígena, além da valorização da cultura negra representada nas práticas corporais;
o combate contra a discriminação de gênero, problematizando com os/as estudantes o
preconceito contra as mulheres e a população LGBTQI+ nas danças, lutas, ginásticas,

esportes, jogos e brincadeiras; além da estruturação de debates fundamentados pelas relações
entre corpo, saúde e práticas corporais que superam os determinantes biológicos.
Constatou-se que os/as docentes de Educação Física começam a planejar as suas
atividades de ensino na perspectiva do pensamento pós-abissal, defendido por Sousa Santos
(2020). Esse tipo de pensamento reconhece a exclusão social no seu sentido mais amplo, além
de considerar que enquanto as desigualdades existirem, não será possível a criação de um
sistema político-econômico pós-capitalista progressista. Ele também confronta a monocultura
da ciência moderna com uma ecologia de saberes, porque reconhece a pluralidade de
conhecimentos heterogêneos existentes no mundo (sendo um deles a ciência moderna) e as
interações sustentáveis, dinâmicas e contraditórias entre eles. Assim, todos os saberes
produzidos por pessoas com uma visão de mundo que promove a resistência aos ideais do
neoliberalismo global podem ser utilizados, fortalecendo uma ecologia de saberes contrahegemônicos.
Nessa conjuntura, no conjunto dos relatos de experiência das aulas de Educação Física
analisados, os professores e professoras criam formas de resistir à lógica neoliberal. Arroyo
(2013) aponta que transgredir foi a saída encontrada pelos educadores e educadoras para não
sucumbir ao legalismo autoritário, controle curricular e ao tratamento infantilizado que eles e
elas têm recebido nas últimas décadas, principalmente quando esse pacote de educação
utilitarista avançou.
Existe um embate no cotidiano escolar entre, de um lado, uma concepção de Educação
Básica tecnicista, fria, regida pelos discursos da neutralidade do mercado, além de
normatizada e regulada e, de outro, as transgressões pedagógicas coletivas produzidas pela
comunidade escolar, com o intuito de driblar, nas brechas deixadas pelo sistema, essa visão
reducionista das relações pedagógicas (ARROYO, 2013).
Se considerarmos as marcas e características da ação educativa transgressora e de
resistência presente nos relatos de experiência analisados, é possível afirmar que, contrariando
enunciados conformistas que atribuem aos docentes comportamentos acríticos e submissos,
nos últimos dez anos, em diferentes escolas brasileiras, professores e professoras de Educação
Física não sucumbiram às tentativas de racionalização empresarial do sistema educacional e
produziram outras formas de ensinar e fazer a Educação Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resistência contra o poder da ideologia neoliberal na educação, que considera a
pedagogia como uma forma de resolver os problemas de natureza técnica ou dificuldades
burocráticas, deixando de lado as questões sociais e políticas que integram a prática
educativa, considerada neutra e com função social de promover um saber técnico para os/as
estudantes adentrarem no mundo do trabalho (FREIRE, 1995), somente se faz possível quanto
os professores e as professores assumem uma pedagogia engajada na sua prática políticopedagógica (HOOKS, 2017).
A pedagogia engajada acontece quando os/as docentes têm coragem de transgredir as
fronteiras que consideram a sala de aula como um espaço onde os alunos e as alunas lidam
com os conhecimentos sistematizados como se fossem uma linha de produção, desafiando o
sistema da educação bancária (HOOKS, 2017).
Assumir, de forma engajada, uma pedagogia que estimula a participação dos alunos e
alunas, além de encorajá-los a transgredir as fronteiras raciais, sexuais e de classe que
perpassam as práticas corporais e o corpo, os professoras e as professoras de Educação Física
que publicaram as experiências político-pedagógicas analisadas borram o pensamento abissal
e resistem ao discurso fatalista que aponta a aceitação de todas as desigualdades sociais
impostas pelo sistema neoliberal como se não houvesse outra forma de construir um mundo
mais digno e justo para todos e todas.
Um projeto que visou a conquista do pensamento pós-abissal esteve em andamento na
última década no campo da Educação Física. Entre transgressões e resistências, ele pode
continuar existindo nos próximos anos.

PHYSICAL EDUCATION IN BASIC EDUCATION: RESISTANCE AND
TRANSGRESSION IN POLITICAL-PEDAGOGICAL PRACTICE
ABSTRACT
The aim of this study was to understand the cultural themes that are part of the politicalpedagogical practice of Physical Education teachers who resist neoliberal policies. Reports
published between 2009 and 2019 in 12 journals and 25 books were analyzed. Teachers
organize their classes valuing teaching projects, participatory planning and themes related to
the social markers of race, class, gender and health that cross body and body practices.
KEYWORDS: School Physical Education; Political-Pedagogical Practice; Transgressions;
Knowledge Ecology.

EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA: RESISTENCIA Y
TRANSGRESIÓN EN LA PRÁCTICA POLÍTICO-PEDAGÓGICA
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue comprender los temas culturales que forman parte de la
práctica político-pedagógica de los docentes de Educación Física. Se analizaron los informes
publicados entre 2009 y 2019 en 12 revistas y 25 libros. Los docentes organizan sus clases
valorando los proyectos didácticos, la planificación participativa y los temas relacionados
con los marcadores sociales de raza, clase, género y salud que atraviesan las prácticas
corporales y el cuerpo.
PALABRAS CLAVES: Educación Física
Transgresiones; Ecología del Conocimiento.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO:
DEZ ANOS DE GINÁSTICA E ESPORTE NO EXAME1
Luciano Barros Húngaro da Gama,
Colégio Pedro II (CP2)
Renato Vidal Linhares,
Colégio Pedro II (CP2)
RESUMO
O ENEM quando reformulado em 2009, passou a ter 180 questões, dividias em quatro áreas:
Ciência Humanas; Ciências da Natureza, Linguagens e; Matemática. Nesse momento, a
Educação Física começou a fazer parte da área de Linguagens. Nesse trabalho, procurou-se
identificar, entre 2009 e 2019, como a disciplina foi abordada. Realizou-se um levantamento
e análise documental das provas, onde constatou-se que os conteúdos de esportes e
ginásticas possuem maior incidência.
PALAVRAS-CHAVE: ENEM; Educação Física; Currículo.
INTRODUÇÃO
Desde que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado, no ano de 1998,
poderia haver questões relacionadas a disciplina de Educação Física (EF), mas o foco
daqueles exames, que duraram até 2008, era mensurar a qualidade do ensino ofertado na etapa
com a finalidade de criar e promover políticas para melhoria do Ensino Médio. Apesar de a
EF aparecer nos exames de 1998 a 2008, este período não foi o analisado por esta pesquisa.
No ano de 2009 o ENEM foi reformulado passando a servir como forma de acesso ao ensino
superior público, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Nesse sentido, as provas
aumentaram seu número de questões, passou a ser avaliado uma redação e todas as disciplinas
que compõem o currículo escolar são examinados anualmente.
A EF, foi inserida na área de Linguagens desde os Parâmetros Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (2000), sendo ratificado pela reformulação do ENEM e pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012). Porém, essa disciplina só foi incluída na
matriz de referência do ENEM após sua reformulação “entendemos essa inclusão da
Educação Física na matriz
1

de referência

do Enem

2009 como

um

avanço”

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

(FENSTERSEIFER et al, 2013, p. 358). Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar as
questões pertencentes a Educação Física, de 2009 a 2019, e determinar quais conteúdos
apareceram com mais incidência no exame.
METODOLOGIA
Esse trabalho fez parte de um estudo do Programa de Residência Docente do Colégio
Pedro II para obtenção do título de especialista na Educação Básica. Buscamos fazer o
levantamento das questões do componente curricular, apoiados no estudo de Pontes Junior,
Sousa e Silva (2015, p. 1631), na qual “foi possível perceber que os itens eram os mesmos em
todas as provas em cada ano, mudando apenas a ordem de posição. Com isso, a análise seguiu
com referência as provas de capa azul”.
Utilizamos a análise documental, de caráter exploratório, dos documentos oficiais, ou
seja, aqueles divulgados pelo poder público através de seu ministério e autarquia que são
responsáveis pela orientação, elaboração e realização desse exame. Após esse momento,
realizou-se um levantamento sobre os conteúdos da Educação Física que aparecem no ENEM.
Não foram consideradas as provas aplicadas a adultos privados de liberdade e jovens sob
medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, chamado de Exame Nacional do
Ensino Médio para o Público Privado de Liberdade (ENEM PPL).
No ano de 2016, ocorreram duas aplicações, pois tivemos uma manifestação popular,
as ocupações. Logo, analisou-se as duas provas aplicadas. Foram analisadas, somente,
questões da área de Linguagens, pois, corroboramos ao descrito nas DCNEM. As questões
analisadas, foram agrupadas de acordo com a divisão dos conteúdos sugeridos por Beltrão
(2014): Danças, Esportes, Ginásticas, Jogos, Lutas e Outras Práticas Corporais. A
nomenclatura desses grupos se apoia em Moraes (1999), no qual propõe a análise de
conteúdo, o qual agrupa textos e documentos de acordo com a ideia geral apresentada nos
documentos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Primeiramente, observou-se quais questões versam sobre os conteúdos da Educação
Física. A prova de 2010 disponibilizada no site do INEP2 apresenta numeração diferente da
disponibilizada pelos autores no estudo de 2017 (PONTES JUNIOR et al, 2017), como
ocorreu uma inconsistência entre o estudo deles e o disponibilizado pela autarquia,
descrevemos no Quadro 1 o número das questões que versam sobre os conteúdos da EF
escolar.
Quadro 1 – Números das questões referentes à Educação Física no caderno de cor azul de cada ano
Ano
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2016** 2017 2018 2019
Número
103
106
96
96
97
97
97
128
115
19
13
09
da questão 134
110
105
100
108
98
124
129
125
26
26
11
120
108
115
111
130
132
31
31
27
133
42
43
32
35
Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação.
Fonte: elaboração própria com dados coletados (2021).

Pode-se notar que as questões de Educação Física no ENEM variam de quantidade,
uma vez que houveram provas com duas, três ou quatro questões destinadas a esse
componente curricular em cada aplicação. Essa quantidade é inferior as destinadas a Língua
Estrangeira (LE), que recebem o total de cinco questões a cada aplicação, equiparando-se,
somente, no ano de 2019, quando tiveram cinco questões versando sobre a EF, esse fato pode
melhor visualizado no Gráfico 1.

Provas e gabaritos disponibilizados no site <http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos>.
Acessado em: dia 07 de março de 2020.
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Gráfico 1 – Comparação entre a quantidade de questões entre Língua Estrangeira e Educação Física
entre os anos de 2009-2019
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Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação.
Fonte: elaboração própria com dados da pesquisa (2021).

As questões que se apresentam no ENEM possuem diferentes níveis de dificuldades.
Nesse sentido, Pontes Junior et al (2016, p. 17) descrevem que “o Enem é um instrumento de
seleção e que apresenta questões de diferentes níveis, no entanto, percebe-se que os
relacionados aos conhecimentos [...] da Educação Física ainda carecem de aprimoramento dos
instrumentos”, podemos incluir aqui o número baixo de questões de Educação Física, que não
bastam ser classificadas como fáceis a moderados, mas também poucas.
A Tabela 1 apresenta as questões nos anos de 2009 a 2019 separados por cada
conteúdo abordado nas provas do ENEM. Pode-se notar que houve total de 38 questões da
dessa disciplina. Para fins de organização, o conteúdo de “Ginástica” engloba conhecimentos
sobre/do corpo e não dos esportes ginástica artística e rítmica. Ou seja, nas provas, as
questões que versavam de alguma forma sobre a ginástica, era na forma de academias e bemestar. Uma categoria teve de ser criada, pois as questões não pertenciam a nenhum conteúdo
da EF escolar, essa categoria foi chamada “Outros”.

Tabela 1 – Questões atribuídas a cada conteúdo da Educação Física
Ano de
Danças Esportes Jogos
Lutas
Ginástica Outros TOTAL
aplicação
por ano:
2009
2
2
2010
1
1
1
3
2011
1
1
2
4
2012
1
2
3
2013
1
1
1
3
2014
1
1
2
2015
1
1
2
2016*
2
1
3
2016**
1
2
3
2017
2
1
1
4
2018
2
1
1
4
2019
2
3
5
Legenda: *primeira aplicação; **segunda aplicação.
Fonte: elaboração própria com dados coletados (2021).

Percebe-se que os conteúdos de “Ginástica” e “Esportes” possuem maior incidência
nas avaliações, o que nos remete a nossa prática pedagógica ainda estar vinculada a prática
esportiva e promoção da saúde e bem-estar. Logo, o exame reflete que ainda não superamos
aqueles movimentos que nos ajudaram a ser legitimados dentro do espaço escolar, mas sem
esquecer outros conteúdos.
O conteúdo denominado “Outros” assim está, pois não foi possível alocá-los a nenhum
outro componente, por serem amplos demais ou por se relacionarem a valores e atitudes que
são intrínsecas às aulas de EF e às relações coletivas. Logo, Beltrão (2014, p. 833) pode
auxiliar no que tange esse assunto, pois aborda que “A Educação Física escolar talvez seja o
componente curricular que melhor dialogue com os outros espaços de educação, [...] oferece
instrumentos teórico-práticos para atuação crítica e consciente dos alunos na sociedade”.
A quebra de hegemonia do conteúdo de conhecimentos sobre/do corpo não ocorre de
maneira fácil nas aplicações do ENEM, uma vez que esse conteúdo só não foi abordado em
2016. Esse fato, pode ser explicado pela EF ter quase 170 anos dentro da instituição escolar,
sendo que desses anos, quase 130 foram ministrados por médicos, militares e/ou ex-atletas,
sendo difícil romper essa cultura, inclusive para os formuladores de questões do exame.

Gráfico 2 – Quantidade de questões atribuídas a cada conteúdo da Educação Física nas provas de cor
azul do Enem de 2009 a 2019
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Fonte: elaboração própria dos autores com dados coletados da pesquisa (2021)

Logo, ao analisar, não é possível negar a influência histórica dos movimentos
passados, sobretudo o higienismo, o militarismo e o esportivo. Porém, deve-se abordar outros
conteúdos nos currículos atuais, para que possamos alterar as questões nos exames. Esse fato
poderia orientar as avaliações externas, quando formuladas, e não o contrário, como discutido
por Santos (2011) e Freitas (2014). Nesse sentido, a história da EF na Educação Básica se
reflete através do currículo, nos conteúdos ministrados em espaços educacionais e nas
avaliações externas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a EF passou por várias formas de implementação e legitimação dentro do
currículo e do espaço escolar. A partir dos anos de 1980, buscou-se mudar o paradigma
vigente do campo, para que a disciplina deixasse as Ciências da Natureza e passasse a integrar
as Linguagens. Os conteúdos que compõe a EF escolar buscam abordar a cultual corporal, e é
nesse sentido que a EF se estabelece, pois trabalhamos para além das práticas corporais, ou
seja, o movimento pelo movimento. A presença da EF no ENEM possibilita que a disciplina
deixe no passado a concepção de atividade lúdica e sem qualquer contexto com o cotidiano
escolar e da comunidade do entorno da instituição. Assim, há uma “relação direta entre
Exames Nacionais e os conteúdos preconizados nos currículos” de forma recorrente (SILVA;
VAZ-RABELO; CANHOTO, 2020, p. 05).

Identificamos 38 questões relativas ao componente da EF ao longo de 10 anos de
aplicação do ENEM, sendo os conteúdos de “Ginástica” e “Esportes” os de maior incidência
nas avaliações, o que nos remete a nossa prática pedagógica ainda estar vinculada a prática
esportiva e a promoção da saúde. O exame reflete que ainda não superamos aqueles
movimentos que nos ajudaram a sermos legitimados dentro do espaço e do currículo escolar.
Acreditamos que, apesar de haver poucas questões destinadas àquele componente curricular,
este deve ser trabalhado nas instituições de ensino, pois a avaliação ajuda a legitimar a
importância das aulas de EF nesses espaços. Ao ser medido em um exame externo, a área ou a
disciplina se legitima dentro do currículo escolar, entretanto, pelo fato da avaliação mensurar
com mais regularidade os conteúdos de Ginástica e Esportes, as instituições podem buscar
uniformizar suas aulas de acordo com esses conteúdos.
As aulas de Educação Física permitem a construção de conhecimentos que discutem a
cultura corporal onde os estudantes estão inseridos. Entende-se que as manifestações culturais
são o reflexo do viver em coletivo, já que os gestos deixam de ser só gestos e passam a ser
analisados tanto anatomicamente como socialmente e sua influência sobre o indivíduo e os
grupos que os cercam. Por fim, esse trabalho procurou analisar como a Educação Física está
inserida no ENEM de 2009 a 2019, com o recorte constatou-se que ela está presente na área
de Linguagens, compreendendo um esforço do movimento renovador da educação física,
apoiado, conjuntamente, por documentos governamentais como os PCNEM (2000) e as
DCNEM (2012).

PHYSICAL EDUCATION IN NATIONAL HIGH SCHOOL EXAM: TEN
YEARS OS GYMNASTICS AND SPORTS IN EXAM
ABSTRACT
When the National High School (ENEM) was reformulated in 2009, it now has 180 questions,
divided into four areas: Human Sciences; Natural Sciences, Languages and; Math. At that
time, Physical Education began to be part of the Languages area. In this work, we tried to
identify, between 2009 and 2019, how the discipline was approached. A survey and
documentary analysis of the evidence was carried out, where it was found that the contents of
sports and gymnastics have a higher incidence.
KEYWORDS: ENEM; Physical Education; Curriculum;

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA: DIEZ AÑOS DE GIMNASIA Y DEPORTE EN EL
EXAMEN
RESUMEN
Cuando el Examen Nacional de Educación Secundaria se reformuló en 2009, ahora tiene 180
preguntas, divididas en cuatro áreas: Ciencias Humanas; Ciencias Naturales, Idiomas y;
Matemáticas. En ese momento, la Educación Física pasó a formar parte del área de Idiomas.
En este trabajo, intentamos identificar, entre 2009 y 2019, cómo se abordó la disciplina. Se
realizó una encuesta y análisis documental de la evidencia, donde se encontró que los
contenidos de deportes y gimnasia tienen una mayor incidencia.
PALABRAS CLAVES: ENEM; Educación Física; Currículum;
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ENSINO REMOTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROGRAMA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS E
METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS1
Reinaldo Silva da Rocha,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Renata Nishimura Guerra Cavalcante,
Escola Estadual Vigário Bartolomeu (E.E.V.B)
Aguinaldo Cesar Surdi,
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo destacar a experiência com o ensino remoto do componente
curricular educação física em uma escola estadual da cidade de Natal/RN, em especial as
ferramentas pedagógicas e metodologias de ensino utilizadas para atingir os objetivos
propostos. Utilizou-se como princípio as Metodologias Ativas e foram desenvolvidas 5 aulas
de diferentes conteúdos, utilizando de ferramentas pedagógicas digitais, como os jogos,
vídeos, formulários, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Ferramentas pedagógicas; Metodologias ativas
INTRODUÇÃO
O início do ano de 2020 o mundo foi surpreendido pelo Coronavírus (covid-19), que
mudou profundamente a dinâmica da sociedade, impactou as relações sociais, culturais e
econômicas. O covid-19 foi caracterizado pela Organização Mundial da Saúdem (OMS) como
uma pandemia, pois atingiu escalas globais. O Ministério da Saúde (MS, 2020) relata que esta
doença é causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, na qual apresenta quadros clínicos que
variam de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves.
Devido ao agravamento deste cenário – crescente número de casos –, Estados,
Municípios e o Distrito Federal (DF) iniciaram inúmeras medidas de prevenção e combate ao
Covid- 19. Dentre as ações adotadas, houve o fechamento de diversos setores da sociedade –
empresas, escolas, shoppings, etc. –, que tiveram suas atividades interrompidas, visando
cumprir as recomendações de distanciamento social. Desta forma, todas as instituições de
1
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ensino tiveram aulas presenciais suspensas, e a partir de então, alunos e professores iniciaram
o inédito convívio escolar por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE).
O ERE possibilitou a condução das aulas sob os mesmos moldes das aulas em
ambiente presencial, essas que acontecem por intermédio de plataformas digitais, sendo
composta de encontros síncronos (todos conectados ao mesmo tempo) e encontros
assíncronos (conectados em tempos diferente) de acordo com a disponibilidade dos
envolvidos. A plataforma pela qual as aulas acontecem fica à escolha do professor/escola,
observando a realidade de seus alunos.
A educação física escolar tem por objetivo inserir os alunos no âmbito da Cultura de
movimento (Mendes e Nóbrega, 2009), que está presente nos jogos e brincadeiras, esportes,
danças, lutas, ginástica, entre outras práticas corporais. Se fazendo importante também pelo
poder de desenvolver e disseminar o conhecimento advindos dessas variadas manifestações.
Com isso, o ensino da educação física escolar no formato remoto requer estratégias
educacionais eficientes, criativas e lúdicas par auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Desta forma, este relato tem como objetivo destacar a experiência com o ensino remoto do
componente curricular educação física em uma escola estadual da cidade de Natal/RN, em
especial as ferramentas pedagógicas e metodologias de ensino utilizadas para atingir os
objetivos propostos pelas aulas.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A experiência foi vivenciada na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, com a turma do
7º ano do Ensino Fundamental II, através do Programa Residência Pedagógica-Educação
Física, vinculado ao Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte-UFRN. A ferramenta utilizada para desenvolver as aulas síncronas foi o
Google Meet, que permite o compartilhamento de tela, possibilitando a transmissão de slides,
vídeos, textos, etc. Possibilitando discussões, diálogos, troca de conhecimento e interação em
tempo real. A aplicação das aulas se deu primordialmente pautada pelo que propõe a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), seguindo suas propostas de conteúdos, objetos de
conhecimento, habilidades e competências.

AULAS
Aula 1

UNIDADE
TEMÁICA
Ginásticas

OBJETO DE
CONHECIMENTO
Ginástica de
condicionamento físico

Aula 2

Brincadeiras e Jogos

Jogos eletrônicos

Aula 3

Esportes

Esportes técnicocombinatórios

Aula 4

Esportes

Esportes de precisão

Aula 5

Ginásticas

Ginástica de
condicionamento físico
Quadro 1- Organização das aulas

OBJETIVO
Conhecer a ginástica
localizada, suas
características, locais de
prática e principais
capacidades físicas
utilizadas.
Compreender as relações
existentes entre jogos
eletrônicos e a educação
física.
Conhecer as provas da
ginástica artística e
compreender como acontece
o sistema de pontuação.
Compreender os aspectos
táticos (lógicos) dos
esportes de precisão e as
características dos principais
esportes de precisão.
Conceituar as principais
capacidades físicas
existentes por meio de um
jogo interativo.

Fonte: Elaboração própria

Objetivando contemplar os objetivos das aulas e facilitar a aprendizagem dos
conteúdos pelos alunos, houve uma preocupação em buscar e utilizar as Metodologias Ativas,
onde o aluno é inserido como agente construtor do próprio conhecimento, participando mais
ativamente nesse processo e tornando-se protagonista do próprio aprendizado. E para isso
acontecer, diversas ferramentas pedagógicas foram utilizadas.
FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS
Na aula 1 foram utilizados: PowerPoint, para uma apresentação de slide sobre as
principais características da ginastica localizada, exibir imagens e trazer a definição de sobre a
modalidade; YouTube, para apreciação de vídeo (Dua Lipa - Let's Get Physical Work Out)

visando com que os alunos observassem os principais movimentos realizados, os segmentos
corporais e as capacidades físicas utilizadas.
Aula 2 utilizou-se: Jamboard, para uma nuvem de ideias, onde os alunos foram
estimulados a escrever ou falar palavras sobre jogos eletrônicos, utilizando como provocação
algumas questões direcionadas ao tema; YouTube, para apreciação de vídeos, sobre a história
e evolução dos jogos eletrônicos, e os problemas do vício em games; PowerPoint, para
apresentação de slide sobre os Exergames, exibindo sua definição, características, exemplos
através de imagens da internet; Kahoot, ao fim da aula para realizar um jogo de revisão, com
perguntas de múltipla escolha sobre as temáticas desenvolvidas na aula.
A aula 3 teve utilização de: PowerPoint, para apresentação de slide sobre aspectos
teóricos da ginastica artística (definição, características, provas, modalidades, pontuação,
arbitragem e especialização precoce); YouTube, exibição de vídeos sobre os principais
movimentos da ginastica artística, as características e as principais provas e aparelhos; Google
Forms, para os alunos vivenciarem a experiencia de ser árbitros da modalidade, avaliando a
execução dos movimentos do ginasta brasileiro Arthur Zanetti na prova do solo (vídeo do
Youtube), com base nos critérios de pontuação estabelecidos para cada.
A aula 4 houve a utilização de: Jamboard, para apresentar imagens de variados
esportes de precisão e iniciar debate com os alunos sobre as características em comum desses
esportes, registrando suas falas para criar uma definição de esportes de precisão; PowerPoint,
apresentação de slide sobre a lógica e objetivo do golfe, bocha, boliche, sinuca e tiro com arco;
YouTube, apreciação do vídeo sobre a variedade de esportes de precisão e suas características;
Wordwall, foram criados jogos de caça palavras e jogo da memória para revisão e fixação do
conteúdo; Click Jogos, para os alunos vivenciarem os jogos de precisão mais clássicos
(sinuca e boliche).
Na aula 5, foi realizado um Bingo. Para esta atividade foi disponibilizado aos alunos
uma lista contendo 12 palavras (Flexibilidade, Exercício, Resistência, Condicionamento
Físico, Equilíbrio, Atividade Física, Agilidade, Capacidades físicas, Força, Sedentarismo,
Velocidade e Coordenação motor), dessas, os alunos deveriam escolher de forma aleatória 5 e
escrever em um papel. As palavras foram sorteadas, e conforme fossem saindo, os alunos que

tinham a palavra sorteada deveriam riscar do papel e dar sua definição, relacionando-a ao
conteúdo. Mais de um aluno poderia dar a definição, e quem tivesse todas as suas 5 palavras
sorteadas primeiro venceria o jogo.
DISCUSSÕES
Na educação, os materiais didáticos se apresentam de diferentes origens e tipos, e cada
um auxilia em determinados segmentos da aprendizagem. As ferramentas a cima apresentadas
configuram-se como exemplos dessa variedade de recursos didáticos possíveis de serem
utilizados em sala de aula. Bandeira (2009, p.14) define material didático como “produtos
pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que se
elabora com finalidade didática.”
A interação dos alunos com as ferramentas se apresentou como satisfatória,
considerando que eles conseguiram se conectar, acessar e utilizá-las para cumprir com os
objetivos propostos. Isso se justifica devido os recursos serem de fácil acesso e manuseio, não
exigindo do aluno alta conexão de internet ou conhecimento mais complexo sobre as
plataformas. O contexto de cada aluno foi levado em consideração no planejamento e escolha
das ferramentas, pois não são todos os alunos que tem condições de possuir internet de
qualidade.
O uso de recursos digitais, além de facilitar o desenvolvimento das aulas remotas,
foram uma boa estratégia para aproximar os alunos dos conteúdos trabalhados nas aulas, pois
os adolescentes estão cada vez mais conectados a essas novas tecnologias, desta forma,
utilizou-se bastante dessa linguagem e de seus recursos como meio pedagógico para
desenvolver diversos temas da educação física escolar. A utilização frequente de jogos,
principalmente os virtuais, serviram para revisar os conteúdos abordados ao final das aulas, e
também para trazer a experiência de vivenciar aspectos práticos dos conteúdos, tendo em vista
a impossibilidade de realizar atividades práticas presenciais.
“Observa-se uma grande utilização de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) nas aulas de Educação Física como estratégia para
instigar os alunos a debates, para ensinar os esquemas técnicos e táticos
dos esportes e para outras ilustrações do conteúdo, discussão de temas
atuais, para pesquisa do professor (aulas, materiais, discussões),
produção e visualização de vídeos, curtas-metragens, jornais sobre
temas específicos, criação de blogs, entre outros” (BUTRICO;

KORSAKAS, 2006; BETTI, 2010; MELO; BRANCO, 2011; SILVA, 2012
apud TORRES et al. 2016, p.200).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência através das aulas remotas – momento histórico e inédito –, vivida por
meio da Residência Pedagógica se configurou como um ciclo extremamente importante, que
culminou na reflexão e ressignificação da maneira de desenvolver diversos conteúdos da
educação física escolar, na perspectiva de adequar ao atual cenário, utilizando a capacidade de
criação, adaptação, e principalmente fazendo uso de ferramentas tecnológicas e recursos
educacionais para facilitar a chegada do conhecimento até o aluno. Ademais, instigou o
diálogo com estudos científicos, documentos oficiais e conhecimentos técnicos da área,
ampliando as possibilidades para o ensino remoto.
O processo de planejamento das ações possibilitou acreditar em uma educação física
escolar inovadora, séria, divertida e que fomente o conhecimento em suas mais variadas
vertentes. E o quanto é essencial criar vincos com os alunos, pois nesse processo é
fundamental levar em consideração as particularidades dos alunos, desta forma, utilizando de
estratégias e metodologias que se adequam individualmente e ao grupo como todo.

REMOTE PHYSICAL EDUCATION TEACHING: PEDAGOGICAL
TOOLS AND TEACHING METHODOLOGIES USED.
ABSTRACT
This work aims to highlight the experience with remote teaching of the physical education
curricular component in a state school in the city of Natal / RN, especially the pedagogical
tools and teaching methodologies used to achieve the proposed objectives. Active
Methodologies were used as a principle and 5 classes of different contents were developed,
using digital pedagogical tools, such as games, videos, forms, among others.
KEYWORDS: Remote education; Pedagogical tools; Active methodologies.

ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA A DISTANCIA:
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA UTILIZADAS.
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo resaltar la experiencia con la enseñanza a distancia del
componente curricular de educación física en una escuela pública de la ciudad de Natal/RN,
especialmente las herramientas pedagógicas y metodologías de enseñanza utilizadas para
lograr los objetivos propuestos. Se utilizaron como principio Metodologías Activas y se
desarrollaron 5 clases de diferentes contenidos, utilizando herramientas pedagógicas
digitales, como juegos, videos, formularios, entre otros.
PALABRAS CLAVE: enseñanza remota; herramientas pedagógicas; metodologías activas.
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NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS NO ESTADO DA BAHIA1
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RESUMO
Este trabalho parte da posição a la contra ao ensino da Educação Física pautado no
eurocentrismo. Objetivou elaborar as primeiras aproximações de uma proposição de ensino
da Cultura Corporal de Matrizes Africanas para a formação de professores/as de Educação
Física no Estado da Bahia. Conclama os profissionais da área à responsabilidade da
formação docente para além da esportivização, discutir o racismo, a cultura, as práticas
corporais e conhecimentos fundantes para uma formação omnilateral.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Corporal 1;Currículo 2; Educação Antirracista3
INTRODUÇÃO
Este relato de experiência parte da posição a la contra ao ensino da Educação Física
eugênica, eurocentrada, competitiva, alienante e a apresentação de uma proposição de ensino
antirracista. De acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnicos
Raciais e o Ensino da História da Africana e Afro Brasileira aprovada pelo Conselho Nacional
de Educação - CNE em 10 de março de 2004 todos os cursos de formação de professores
neste país devem ofertar componentes curriculares que materializem a efetivação da Lei
10.639/03. A área do conhecimento da Educação Física tem muitos conceitos à desconstruir,
não seria exceção no campo da educação. Observando sua história, muitos dos conteúdos de
ensino são negligenciados, coisificando os sujeitos em formação na escola e na formação
inicial de professores(as). Determino coisificação, pois no Brasil a Educação Física (EF)
inicialmente não foi considerada uma área de conhecimento científica e pedagógica, usada
1
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para formatar o sujeito em ter corpos fortes, exercer o controle da sociedade com a
perpetuação de valores da moral e do civismo para servir ao projeto de sociedade capitalista.
Em “Educação Física, raízes Europeias e Brasil” a la contra hegemonia do Estado burguês,
Soares (1994), aponta as fragilidades em torno da organização deste conhecimento. Assim, o
processo de formação inicial de professores deve perpassar por um currículo e por uma
proposta de formação que seja contra hegemônica a mundialização do capital, que respeite a
cultura produzida historicamente por toda humanidade, que o conhecimento do senso comum
possa ser elevado ao conhecimento científico, que a Educação Física não seja evidenciada
como o “fazer a fazer”. Como afirma Santos Junior (2005, p.57) “confinando esta disciplina
ao praticismo acrítico. Aqui não existe o que ensinar; apenas o que treinar”. Defendemos o
domínio de macro- conceitos, o trato com o conhecimento (teoria do conhecimento - teoria
pedagógica - teoria da aprendizagem) e respeito a territorialidade (TAFFAREL et al., 2009).
Em acordo com a autora devemos qualificar a formação de professores(as) de EF na
perspectiva crítica, inserir nesta formação à apropriação da cultura corporal e também as
matrizes africanas, as relações étnicos raciais, orientando mais uma possibilidade de superar e
emancipar o ser humano. No Brasil, o racismo estrutura toda a sociedade, Gomes (2018),
aponta os(as) brasileiros(as) que são excluídos do processo de emancipação social. A luta dos
diferentes movimentos sociais, com suas especificidades objetivam a ruptura das hierarquias,
o desenvolvimento das pessoas de seus segmentos.
Assim, o currículo da Licenciatura em Educação Física pautado em um modelo
eurocentrado, que não articula o conhecimento de outros territórios da humanidade, não
possibilita a humanização e tão pouco a universalização do conhecimento. Sim, um
conhecimento humanizado e universalizado é aquele que tem na centralidade a subjetividade
e objetividade enquanto pares dialéticos, que compreende os diversos conhecimentos
produzidos pela humanidade sem hieraquizá-los, que não promove o negacionismo.
Problematizamos: Quais as possibilidades do ensino das práticas corporais - patrimônio sócio
histórico cultural da humanidade de cunho antirracista e descolonizador à luz do componente
curricular Educação Física (EF) em uma instituição de ensino superior no Estado da Bahia.
Objetivou-se no geral: Elaborar as primeiras aproximações de uma proposição de
ensino da Cultura Corporal de Matrizes Africanas para a formação de professores/as de
Educação Física na Faculdade Maria Milza. Especificamente, analisamos o currículo do

Curso de Licenciatura da Instituição; Implementou o componente curricular Cultura Corporal
Afro Brasileira e Indígena.
ESCURE(SER) A EDUCAÇÃO FÍSICA
“Uma sociedade é racista ou não o é. Enquanto não compreendermos essa evidência,
deixaremos de lado muitos problemas”, FANON (2018,p.85). Assim, consideramos que a
concepção estrutural de um currículo não deve frisar uma relação de poder de um indivíduo
sobre o outro. Desse modo, se afirmamos que existe racismo na sociedade brasileira, as
instituições também são racistas. Daí, afirmar que o racismo estrutura nossa sociedade e
estabelece as relações sociais em nossas instituições. “Desse modo, se é possível falar de
racismo institucional, significa, de algum modo, a imposição de regras e padrões racistas por
parte da instituição, é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar”,
(ALMEIDA, 2018, p.36). Na história da Educação Física os pilares da eugenia, higienista, do
positivismo e do militarismo, alicerçam o discurso pedagógico , ou seja, a estruturação da
formação destes profissionais e o currículo escolar no país no fim do século XIX até o século
XX. Esses valores são questionados e enfrentados por uma corrente de pesquisadores a partir
das duas últimas décadas do século XX. Entendo que este é o nosso desafio, criar possibilidades
que revertam este ordenamento que contribui para desigualdade social e uma formação
precarizada, vamos subverter o currículo. Então, a história revela que a Europa consolidava o
Estado Burguês e a classe operária,

a mesma colonizou muitos países em todos os

continentes, principalmente o Africano para alavancar as forças produtivas, com o domínio
territorial, político (geopolítico), cultural, tecnológico para a preservação do poder. Segundo
M’Bow (2010, p.21), “Tomando frequentemente a Idade Média européia como ponto de
referência, os modos de produção, as relações sociais tanto quanto as instituições políticas não
eram percebidos senão em referência ao passado da Europa.” O autor afirma que a História
da África, seus processos tecnológicos e culturais foram apropriados e subsumidos no
processo de exploração e colonização europeia. Vamos, Escure(ser) a Educação Física? A
realidade social, denuncia que a negação do racismo causa a barbárie no planeta. Então vamos
visibilizar os marcos históricos, filosóficos, culturais, sociais africanos que contribuíram para
formação diaspórica nas diversas nações.

METODOLOGIA
De forma metodológica realizou-se a crítica do apagamento histórico africano na
história da EF, uma análise do currículo da Licenciatura em Educação Física para localizar os
referenciais teóricos e metodológicos que norteiam a práxis. Este componente curricular
lecionei no período de 2014-2018. Analisamos ontologicamente e teleologicamente a história
da Educação Física no Brasil; expomos as contradições do Projeto político pedagógico do
curso e propomos levando em consideração a tríade Conteúdo-forma-destinatário a
sistematização do componente curricular CCABI em 80h de forma obrigatória no curso.
Considera-se que as possibilidades de uma formação antirracista contribui para o
desenvolvimento humano de forma omnilateral e emancipa o currículo numa perspectiva
altera o movimento de transição de uma escola cunhada nos padrões hegemônicos capitalistas
e racistas para uma escola que cumpra sua função social libertadora. As primeiras
aproximações para o ensino da Cultura Corporal Afro Brasileira nos leva à estabelecer
conceitos. Explicar o que é Cultura Corporal? O por que deste objeto de estudo? E conceituar
Cultura Corporal de Matrizes Africanas? Segundo o Coletivo de autores (2012), a cultura
corporal é o objeto de estudo da EF, tratado à luz da abordagem Crítico Superadora, os
conteúdos tratados são: Jogos e brincadeiras; Dança; Esportes; Ginástica; Luta e Capoeira.
Explicito que ao estudar as abordagens para o ensino da Educação Física, a Crítico
Superadora apresenta caminhos para o trato da história e Cultura Africana e Afro Brasileira,
mesmo que seja circunstancial, vejamos: “Faz-se necessário o resgate da cultura brasileira no
mundo da dança através da tematização das origens culturais, sejam do índio, do branco ou do
negro, como forma de despertar da identidade social do aluno no projeto de construção da
cidadania.” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.82)
Esta abordagem a partir de seus princípios, supracitados na introdução deste texto em
diálogo com os autores(as) negros(as) e Pan-africanistas nos darão condições de avançar por
uma educação antirracista no campo da EF. Com base no objeto de estudo da EF
conceituamos Cultura Corporal de Matrizes Africanas, fundamentando-se por (Sabino; Lody,
2011) o conjunto de práticas corporais e culturais africanas ressignificadas em território
brasileiro no processo de escravização até a contemporaneidade. (CLIMACO;SANTOS;
TAFFAREL, 2018, p.680)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas primeiras aproximações nos direciona para organizar a seguinte proposição: os
conceitos acima nos deram condições de elaboração da ementa e a organização dos
conteúdos programáticos, são eles: os conteúdos específicos da EF consolidados acerca dos
debates sobre descolonização de África e racismo; Cultura e Educação: conceitos; - História
afro-diaspórica: o corpo-movimento do negro; - História dos povos indígenas brasileiros; Cultura Corporal Africana, afro-brasileira e indígena; - Legislação e Identidade Cultural:
LDB: Leis 10639/03,11645/08; - A Laicidade na Educação x Intolerância Religiosa ; - O
espaço e o tempo da cultura popular no âmbito da educação formal escolar e não-escolar.
Portanto, a estruturação de uma proposta inicial de ensino para o campo da EF, provoca
outros profissionais da área à responsabilidade do papel de docente para além da
esportivização, discutir racismo, corpo negro, cultura, práticas corporais, conhecimentos
filosóficos são fundantes para uma formação omnilateral, ou seja, universal.

TÍTULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This work starts from the a la position against the teaching of Physical Education based on
Eurocentrism. It aimed to elaborate the first approximations of a proposal for teaching the
Body Culture of African Matrices for the training of Physical Education teachers in the State
of Bahia. It calls on professionals in the field to take responsibility for teacher training, in
addition to sporting activities, to discuss racism, culture, bodily practices and fundamental
knowledge for omnilateral formation.
KEYWORDS: Body Culture 1; Curriculum 2; anti-racist education 3

TÍTULO EM ESPANHOL
RESUMEN
Este trabajo parte de la posición a la contra la enseñanza de la Educación Física basada en
el eurocentrismo. Pretendía elaborar las primeras aproximaciones de una propuesta de
enseñanza de la Cultura Corporal de Matrices Africanas para la formación de docentes de
Educación Física en el Estado de Bahía. Convoca a los profesionales del campo a asumir la
responsabilidad de la formación del profesorado, además de las actividades deportivas, para
debatir sobre el racismo, la cultura, las prácticas corporales y los conocimientos
fundamentales para la formación omnilateral.

PALABRAS CLAVE: Cultura Corporal 1, Currículo 2; educación antirracista 3
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ESTRATÉGIAS E INTENCIONALIDADES NO ENSINO REMOTO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM PORTO ALEGRE, RS1
Nicole Marceli Nunes Cardoso,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Daniel Giordani Vasques,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
O objetivo deste estudo consiste em analisar as estratégias e intencionalidades no ensino da
Educação Física escolar em Porto Alegre durante a pandemia de Covid-19. Um questionário
online foi aplicado com 41 professores. Observou-se modificações das aulas para formatos
mais síncronos, ressaltando discussões sobre saúde e dimensões práticos/teóricos, com o
intuito de que chegasse em todos os alunos. No entanto, devido à desigualdade de acesso, a
maioria dos alunos não participava das aulas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Professores.

INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, que afetou a vida da população
mundial. Como medida de prevenção adotou-se o distanciamento social, fazendo com que
muitas áreas fossem afetadas, entre elas a educação. Em Porto Alegre (2020), o fechamento
físico das escolas ocorreu em 31 de março, no entanto, o ensino se manteve de maneira remota.
A Educação Física escolar (EFE) é um componente curricular inserido na área das
Linguagens que “tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e
significação social” (BRASIL, 2018, p.213). Apesar de frequentemente associada à saúde, há
tensões no campo sobre essa relação. Para Devide (2003), tal conceito não se relaciona à
ausência de doença, e sim à ideia de saúde como uma questão multifatorial associada à
desigualdade resultante dos sistemas social, econômico e político.
Cabe destacar que durante o ensino remoto (ERE) a desigualdade social se intensificou,
já que as condições de acesso para o acompanhamento das aulas não eram as mesmas para
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todos. Nesse sentido, Silva et al. (2020) perceberam que o acesso às tecnologias e aos
conhecimentos técnicos afetaram a participação e o envolvimento com as aulas.
Outros estudos também analisaram a EFE na pandemia: Vanz (2020) relatou uma
proposta pedagógica com aulas assíncronas e síncronas; Pedrosa e Dietz (2020) destacaram a
importância do professor para garantir uma “abordagem multidisciplinar” (p.110); para Reis et
al. (2020), o formato das “aulives” pelo Instagram possibilitava maior interação alunoprofessor; já Machado et al. (2020) perceberam um deslocamento das estratégias dos
professores de “saberes conceituais para saberes corporais” (p.7).
A partir desses argumentos, questionou-se: Como as escolas e os professores lidaram
com a disciplina de Educação Física na pandemia? O objetivo foi analisar as estratégias e
intencionalidades no ensino da Educação Física escolar em Porto Alegre durante a pandemia
de Covid-19.
METODOLOGIA
Esse estudo, de abordagem qualitativa descritiva-exploratória, teve como participantes
professores de EFE que estivessem atuando de forma remota em 2020 no Ensino Fundamental
em Porto Alegre, RS. Em novembro e dezembro, docentes foram convidados a responder a um
questionário online via: e-mail para todas as escolas da cidade; grupos de professores em redes
sociais; contatos diretos. Recebeu-se resposta de 41 professores; 21 homens e 20 mulheres.
Desses, 17 atuavam na rede municipal, 15 na estadual, 3 na federal e 11 na particular.
O questionário possuía 31 questões, abertas e fechadas, construídas a partir de quatro
eixos: 1. Normas e orientações da escola; 2. Estratégias didáticas e tecnológicas; 3.
Intencionalidades pedagógicas; e 4. Condições de acesso. Realizou-se análise descritiva e de
conteúdo (BARDIN, 2016) para a construção de categorias empírico-analíticas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
NORMAS E ORIENTAÇÕES DA ESCOLA
Foi unânime nas respostas dos professores a existência de recomendações institucionais
para a organização das aulas e para o uso de ferramentas/plataformas. Ao avaliar as aulas,
apenas 10 docentes afirmaram que as aulas funcionaram “de forma plena”. Entre as respostas
divergentes, indicaram que as dificuldades se deram pela falta de estrutura das famílias em

relação ao acesso a tecnologias ou internet. A precariedade de condições afetou negativamente
o acompanhamento das aulas durante o ERE, aumentando ainda mais a desigualdade de acesso
à educação já existente.
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E TECNOLÓGICAS
Os docentes indicaram um progresso de aulas assíncronas para síncronas; e de
atividades “teóricas” para “práticas”, exemplificado no cuidado de um professor ao indicar que
“precisava experimentar qual seria a adesão dos(as) alunos(as)”, mudanças também percebidas
por Machado et al. (2020). A preocupação com a “prática” foi recorrente entre os docentes.
Uma resposta chamou a atenção por mostrar essa preocupação a partir da noção de
“sedentarismo”:
[...] decidimos montar rotinas de treino. Para que os alunos não entrassem em
um estágio de sedentarismo. Logo que se encerrou o primeiro semestre letivo,
comecei a separar as aulas entre conteúdo previsto na BNCC, Referencial
Gaúcho e rotinas de treino. Tudo isso para manter o conteúdo da escola e
reduzir o sedentarismo ocasionado devido à pandemia.

A associação da “prática” da EFE com a saúde é frequente. A resposta indica uma
crença na EFE como “melhoria da saúde”, ancorada na ausência de doenças - “reduzir o
sedentarismo”. Devide (2003) critica tal noção ao associar a saúde à desigualdade
socioeconômica e às condições de acesso. Também preocupados com a saúde, alguns estudos
(PEDROSA; DIETZ, 2020; SANTOS; OLIVEIRA, 2020) propuseram intervenções práticas de
atividades físicas para diminuir a ansiedade e o estresse dos alunos causados pela pandemia.
Outro ponto abordado foi em relação à teoria-prática. Cabe ressaltar que as
transformações históricas da EFE trouxeram novas preocupações, que, segundo Fensterseifer e
González (2007), aproximaram-na de uma disciplina escolar reflexiva e menos um “exercitarse para”. No nosso estudo observou-se uma preocupação de alguns professores com a dimensão
procedimental, por exemplo quando falam em “rotina de treino” e em “reduzir o sedentarismo",
sobretudo a partir da possibilidade de haver encontros síncronos.

INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS
Os conteúdos mais trabalhados foram Ginástica (39) e Jogos e Brincadeiras (39),
enquanto que, como tema transversal, destacou-se a Saúde (38). As justificativas foram,
sobretudo, “trabalhar na prática” e considerar “mais acessível” aos alunos.
Porque estava seguindo a BNCC e o que não conseguia trabalhar na prática
trabalhava em teoria.
Achei mais acessível aos alunos, pois eles têm bastante dificuldades.

Enquanto 10 professores disseram ter mantido os conteúdos anteriormente previstos, o
restante modificou ou adaptou-os. As justificativas para as alterações foram para incluir
conteúdos: que poderiam ser realizados em espaço físico menor; e com mais “exercícios
aeróbios”:
Deixei de trabalhar com basquete e futebol para focar em exercícios aeróbios,
de força, de flexibilidade e de manutenção da postura.
Proporciono [no presencial] mais atividades voltadas para os esportes, e com
as aulas remotas trabalhei mais a ginástica e jogos de tabuleiro.

A escolha por ginástica e jogos pode ter se dado em razão de serem mais fáceis de se
realizar em casa, de forma individual e sem muito material. Em concordância, Coelho et al.
(2020) disserta sobre a exclusão do trabalho corporal como consequência da falta de material e
espaço adequado, já que as aulas agora ocorrem dentro de casa. Na primeira resposta, observase novamente uma relação com a saúde ao se referir à “manutenção da postura”.
Ao questionar os aprendizados, três professores relataram que os alunos “não
aprenderam nada” e dois disseram não ter realizado avaliação. Os processos de avaliação
incluíram como critérios: dar retorno das atividades (32); conseguir realizar o solicitado (18);
participar das aulas (17); estar presente na aula síncrona (15).
Cabe destacar que tais critérios avaliativos parecem pouco coerentes com a realidade de
dificuldade de acesso da maioria dos estudantes. Porém, como avaliar aqueles que não
aparecem? Em contraste a esses dados, Fonseca e Machado (2020) identificaram, em escolas
do RS, que o processo de avaliação não acontecia porque os professores não eram orientados
ou autorizados.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Os professores destacaram que a participação dos alunos nas aulas era “um desafio”. A
maioria (23) disse que poucos alunos participavam, principalmente pela falta de condições de
acesso (28). Em relação à devolução das atividades pelos alunos, a maioria dos professores (17)
considerou como um “retorno ruim”. Cabe destacar as tentativas de contato com alunos:
Muitas pessoas nem [conseguimos] contato. Temos [na escola] famílias que
venderam seus celulares para ter o que comer.
Minha escola se situa em uma comunidade carente, muitos dos alunos não têm
a ferramenta digital ou não têm acesso à internet. A escola providenciou
material impresso para esses que não possuem acesso.

As falas mostram que os docentes estavam cientes das dificuldades dos alunos e
ressaltam a falta, por vezes, de condições mínimas de dignidade humana. Tal carência, um
reflexo das desigualdades sociais – acentuadas na pandemia –, constitui em parte o ERE nesse
período. Coelho et al. (2020) também refletem sobre a influência da desigualdade social na
pandemia na participação dos alunos. A ausência de políticas públicas destinadas ao acesso à
educação em 2020 certamente parece ter agravado esse problema na realidade estudada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As aulas sofreram modificações para que as aulas remotas fossem qualificadas e
pudessem chegar aos alunos. De modo geral, as instituições buscaram incluir encontros
síncronos. Na EFE a discussão sobre saúde, a preocupação com a “prática” e a utilização de
ginástica e jogos foram estratégias e intencionalidades pedagógicas empregadas pelos docentes.
Apesar disso, a desigualdade de acesso impediu que as aulas chegassem a todos os alunos. Tal
resultado sugere a análise comparativa da realidade educacional na pandemia em escolas
públicas e privadas. O acompanhamento das aulas de forma remota exige equipamentos e
conhecimentos tecnológicos, bem como demanda condições mínimas de subsistência que os
dados da pesquisa mostram não estarem presentes em todas as realidades. Urge na educação, e
na sociedade, a necessidade de políticas públicas que deem condições de dignidade humana aos
brasileiros.

STRATEGIES AND INTENTIONALITIES IN REMOTE SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION IN PORTO ALEGRE, RS
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze Physical Education classes during Covid-19 pandemic in
Porto Alegre. An online questionnaire was applied to 41 professors. It was observed
modifications of classes to more synchronous formats, highlighting discussions on health and
practical dimensions, with the aim of reaching all students. However, due to inequality of
access, most students did not participate in classes.
KEYWORDS: Physical Education; school; teachers.

ESTRATEGIAS E INTENCIONALIDADES EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA A DISTANCIA EN PORTO ALEGRE, RS
RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar las clases de Educación Física durante la pandemia
Covid-19 en Porto Alegre. Se aplicó un cuestionario online a 41 profesores. Se observó
modificaciones de clases a formatos más sincrónicos, destacando debates sobre salud y
dimensiones prácticas, con el objetivo de llegar a todos los estudiantes. Sin embargo, debido a
la desigualdad de acceso, la mayoría de los estudiantes no participó en las clases.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; escuela; maestros.
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FESTIVAL DE GINÁSTICA NO ENSINO REMOTO: EXPERIÊNCIAS
POSSÍVEIS À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Hudson Pablo de Oliveira Bezerra,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)
RESUMO
Objetivamos nesse trabalho compartilhar as experiências com a realização do Festival de
Ginástica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
IFRN, campus Caicó, durante o ensino remoto no ano letivo de 2020. Portanto, o trabalho se
apresenta como um relato de experiência para tentar contribuir com a construção de
possibilidades pedagógicas na Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica; Educação Física; Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
A pandemia do Covid-19 impôs ao mundo inúmeros desafios. Para além de todas as
dores sofridas com as vidas perdidas, foram necessárias mudanças nas rotinas sociais e
culturais para aumentar o distanciamento das pessoas e quebrar com isso o fluxo de infecções
pelo vírus. Com o distanciamento, a realidade de atendimento escolar foi devidamente
alterada, funcionando em muitas realidades a partir do ensino remoto.
Nessa modalidade, os processos de ensino e aprendizagens foram significativamente
alterados, e as desigualdades socioeconômicas que interferem nesses foram potencializadas.
No entanto, foi preciso reencontrar caminhos e minimizar dentro de todo o caos os prejuízos,
construindo possibilidades pedagógicas comprometidas com as aprendizagens, bem como,
com o bem-estar social dos sujeitos envolvidos.
A Educação Física nesse contexto teve grandes desafios, especialmente por ter dentre
os princípios de suas aulas a utilização do corpo em movimento na experimentação de
práticas corporais diversas, dentre as quais, as coletivas. A manutenção da possibilidade de
movimento em consonância com o ordenamento de distanciamento social, além de todo
diálogo com as questões de saúde, com as emoções, as estruturas, o financeiro e outras, foi
desafiador.
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Dos caminhos possíveis ao movimento nas aulas de Educação Física escolar no ensino
remoto destacamos o trabalho com o conteúdo da Ginástica. Para tanto, foi necessário fazer
adaptações e priorizar algumas modalidades, pois os alunos em sua maioria possuíam espaços
reduzidos de movimentação, além da ausência de aparelhos e outros elementos necessários a
segurança dos mesmos.
Das possibilidades com a Ginástica, objetivamos nesse trabalho compartilhar as
experiências com a realização do VII Festival de Ginástica do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN no campus Caicó. O festival é
realizado como culminância do trabalho com o conteúdo da Ginástica com as turmas de 1º
ano.
Portanto, o trabalho se apresenta como relato de experiência para tentar contribuir com
a construção de possibilidades pedagógicas para outras realidades de ensino da Educação
Física, mas também, para uma reelaboração do nosso fazer pedagógico.
CONSTRUINDO POSSIBILIDADES PARA A GINÁSTICA NO ENSINO REMOTO
Inicialmente necessitamos compreender que a realidade apresentada é uma
excepcionalidade para a qual não estávamos preparados. A mudança repentina nos modos de
ser e fazer trouxeram inúmeros desafios aos docentes, discentes e demais participantes dos
processos de ensino e aprendizagem na realidade escolar. Dito isso, a possibilidade
pedagógica compartilhada não objetiva servir de receita, mas dialogar sobre a construção de
possibilidades pedagógicas para o ensino da Educação Física em cenários de distanciamento
social, bem como, também para possibilidades presenciais.
A Educação Física tem no movimento o marco maior de sua identidade. É com e pelo
movimento que os sujeitos experimentam a sua existência no mundo, constroem símbolos e
significados que permitem dialogar com os demais sujeitos e expressam suas linguagens
enquanto pertencentes a um coletivo cultural e social.
Para dialogar sobre a compreensão de movimento humano, nos aproximamos das
discussões teóricas oportunizadas por Kunz (2004, 2012), quando este apresenta
possibilidades para superar a visão restrita a análises técnicas e físicas, permitindo articular
novos sentidos para o movimento humano. Segundo o autor, o movimento é compreendido

em seus estudos “como uma das formas de entendimento e compreensão do homem em
relação ao seu contexto de relações, seu mundo” (KUNZ, 2012, p. 195).
Para Kunz (2012, p. 197) o movimento humano deve ser compreendido como um
fenômeno antropológico, sociocultural e histórico. Segundo ele, “o movimento humano
consiste de experiências significativas e individuais, em que pelo seu se-movimentar o
indivíduo realiza sempre um contato e um confronto com o mundo material e social, bem
como consigo mesmo”.
Com e pelo movimento o corpo questiona, responde, silencia, desafia e vive a
experiência humana individual, social e cultural. O movimento oportuniza os encontros e
desencontros dos sujeitos que se movem com o mundo. É uma relação dialógica que se refaz
constantemente, refazendo-se junto com ela os sujeitos e o mundo.
Nos argumentos de Kunz (2004, p. 78), “nenhum movimento pode ser
estudado/analisado como algo em si”. Ao afirmar isso, ele destaca que o movimento só é
possível diante da ação ou intencionalidade dos sujeitos, além disso, ele sempre acontece em
algum contexto repleto de inúmeras referências. Assim, “em síntese, há sempre uma base de
referência em que se desenvolve os movimentos perceptíveis pelo homem” (KUNZ, 2004, p.
78).
Outro fator relevante para compreensão do movimento, já que ele se manifesta a partir
dos corpos em existência do mundo, diz respeito ao entendimento de que o mundo não se faz
em abstrações e verbalizações. O mundo é o da experiência vivida, das ações e relações
cotidianas em cada espaço em que os sujeitos habitam.
Nesse mundo real em que o movimento se expressa, o ano de 2020, especialmente,
mas que não temos até o momento da escrita desse trabalho um panorama de até quando essa
situação irá permanecer, teve alterações significativas na forma como interagimos a partir do
movimento com os outros e com o mundo. Os espaços ficaram ainda mais restritos e os
diálogos com outros corpos impossibilitados.
Assim, nas aulas de Educação Física escolar a possibilidade de movimento desafiou os
professores e alunos, e em diálogo com o cenário já descrito investimos durante o 3º bimestre
das turmas de 1º ano dos cursos técnico integrado em Vestuário, Têxtil e Eletrotécnica do
Ensino Médio profissionalizante do IFRN, Campus Caicó, na construção do VII Festival de
Ginástica.

O festival acontece como um evento da instituição, porém foi gestado e é nutrido a
partir das ações pedagógicas desenvolvidas na disciplina de Educação Física. Para a sua
construção é realizado anteriormente um trabalho com o conteúdo da Ginástica em suas
diferentes possibilidades de manifestação: fundamentos da ginástica, aspectos históricos,
modalidades competitivas, modalidades de condicionamento físico e cuidado com a saúde,
possibilidades de consciência corporal, apreciação estética, entre outras. Ao final propomos a
construção de uma apresentação ginástica a partir da ginástica geral.
Sobre a ginástica geral, Ramos e Viana (2008, p. 193) dizem que esta é uma
“atividade corporal considerada uma fusão de outras modalidades ginásticas”. Para Costa et al
(2016, p. 85) “a ginástica geral é uma manifestação que permite a participação de todos,
individual ou coletivo; acessível a todas idades, gênero”. Além disso, a ginástica geral “cria
um ambiente de criatividade, de liberdade, de diversão, prazeroso e lúdico” (COSTA et al.
2016, p. 85).
Segundo Stadnik, Cunha e Pereira (2006, p. 865-866), a ginástica geral “favorece a
saúde, a condição física, bem como, a integração social, contribuindo para o bem-estar físico,
psíquico e social”. Além disso, “a ginástica geral oferece as experiências estéticas de
movimento aos participantes e ao público expectador”.
No entanto, mesmo com os inúmeros benefícios possíveis com a ginástica, Seron et al
(2007, p. 116) alertam que “a escolha do caminho metodológico torna-se crucial para que
manifestações gímnicas deem sentido à vida do aluno e à sua formação, não sendo tratado
apenas em seus aspectos técnicos”. Em consonância com esse entendimento, compreendemos
que o momento de construção das apresentações era importante para tomada de consciência e
reflexão sobre a covid-19 e por isso propomos como desafio a vinculação das apresentações
com algum aspecto da pandemia.
Para construção das apresentações e consequentemente do Festival de Ginástica,
encaminhamos como avaliação final do bimestre a elaboração coletiva de uma apresentação
de ginástica geral. Para tanto, dividimos cada turma com média de 40 alunos em 4 grupos. Os
grupos foram construídos pelos próprios alunos e deveriam se organizar mantendo o
distanciamento social para construção de suas apresentações.
Para as apresentações, expusemos possibilidades de vídeos de danças e ginásticas na
internet construídos à distância com edições de imagens. Essa exposição visava ampliar as

possibilidades de criação e estimular a criatividade. Além disso, dialogamos sobre as
possibilidades de construção dos vídeos com as apresentações.
Para construção, além da orientação do diálogo com a temática do covid-19,
estabelecemos também algumas orientações a partir de um roteiro entregue a cada grupo. No
roteiro eram apresentados os objetivos com a realização da atividade, orientações de escolha
de subtema, tempo, aspectos de segurança, possibilidades de adaptações, cuidados com as
edições, entre outros.
Os alunos e as alunas poderiam em grupo decidir quais as funções de cada
componente, não sendo obrigatório a aparição de todos. Além disso, para os alunos que não
se sentiram confortáveis no desenvolvimento dessa avaliação, foi proposto uma segunda
possibilidade avaliativa a partir da construção de uma revista digital sobre a ginástica.
Sobre as apresentações, estas aconteceram em momento síncrono da aula de Educação
Física. Cada grupo falou um pouco sobre o processo de construção e em seguida
compartilhavam as apresentações para todos os demais.
As apresentações evidenciaram diferentes possibilidades de experimentação do corpo
em movimento com as manifestações ginásticas. Além disso, permitiram reflexões sobre os
impactos da covid-19 e possibilidades de prevenção, o compartilhamento de sensações e
sentimentos em relação ao distanciamento, a felicidade da superação de desafios, a
capacidade adaptativa, entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as potencialidades da experiência realizada tivemos a possibilidade de
experimentação diversa do corpo em movimento nas ginásticas, a construção coletiva
mediada pelo diálogo com as téncnologias, a exploração de linguagens audiovisuais, o desafio
da criatividade, a superação de desafios, a apreciação estética e a valorização do esforço
coletivo.
Das dificuldades, percebemos que a exposição da imagem para um coletivo se
sobressaiu como impedimento a muitos dos alunos e alunas, sendo essa devidamente
acolhida, direcionando esses e essas para a segunda possibilidade avaliativa. Os relatos de
ansiedade, pânico e depressão em momentos privados nos chamaram atenção e também nós
colocaram em alerta para que a realização dessa experiência não fosse potencializadora de
sentimentos ruins, por isso o constante diálogo aberto a sugestões e adaptações.

Portanto, analisados os diferentes elementos da experiência realizada e feitas as
devidas adaptações a cada contexto, compreendemos que a ginástica geral e sua manifestação
em formato de festival contribui para aprendizagens na Educação Física escolar, mesmo que
no ensino remoto.

GYMNASTICS FESTIVAL IN REMOTE EDUCATION: EXPERIENCES
POSSIBLE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to share experiences with the realization of the Gymnastics Festival of
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN,
campus Caicó, during remote teaching in the 2020 school year. Therefore, the work presents
itself as an experience report to try to contribute to the construction of pedagogical
possibilities in school Physical Education.
KEYWORDS: Gymnastics; Physical education; Remote Teaching.

FESTIVAL DE GIMNASIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA:
POSIBLES EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es, compartir las experiencias en la realización del
Festival de Gimnasia del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio
Grande do Norte - IFRN, campus Caicó, durante la enseñanza a distancia en el año escolar
2020. Por lo tanto, el trabajo se presenta como un relato de experiencia para intentar
contribuir a la construcción de posibilidades pedagógicas en Educación Física en la escuela.
PALABRAS - CLAVE: Gimnasia; Educación Física; Enseñanza a distancia.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA
PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE A ESCRITACONVERSA COM
NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS1
João Augusto Galvão Rosa Costa,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
Pedro Alves Castro,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
Dinah Vasconcellos Terra,
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF)
RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar uma experiência narrativa de professores de Educação
Física, contextos de vida na pandemia do Sars-Covid-19 em 2020. As reflexões foram
construídas, a partir das narrativas (auto)biográficas de professores de Educação
Física/estudantes da pós-graduação, em diálogo com um referencial teórico sobre
(auto)biografia, narrativas e conversas enquanto metodologia. A escritaconversa foi
potencialidade no registro da temporalidade vivida para a formação de professores.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia 1;Narrativas (Auto)biográficas 2; Formação de Professores
3; Educação Física 4;

PARA INÍCIO DE CONVERSA...
Viver, ação humana que cada vez mais nos coloca em múltiplos lugares. Sobretudo, a
sabedoria que o saber viver tem nos provocado pelos tempos atuais. Saber viver ou saber
sobreviver? Tempos de lutas pela sobrevivência ou quiçá “sobrevi-ciência”, que se misturam
aos discursos negacionistas e anticientificistas narrados e sentidos por nós professores,
pesquisadores do campo da Educação Física (EF).
Consideramos que o processo de escrita assumido neste trabalho se constituiu como um
ato político e de resistência, contra aqueles que insistem em deslegitimar a ciência, o acúmulo
e a produção dos conhecimentos. Impulsionamos a publicação de textos pelos que de fato
constroem a Educação – narrando suas experiências, revelando suas ideias, analisando o que
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fazem – é uma conquista de toda a categoria profissional. Quando um educador torna públicos
os seus textos, todos ganhamos (VAL PRADO; FERREIRA; FERNANDES, 2011).
Nossa experiência funda-se no coletivo de professores de EF, regentes da Educação
Básica e/ou estudantes da pós-graduação, vinculados ao Grupo de Pesquisa Currículo,
Docência e Cultura (CDC). Em encontros semanais, de agosto a dezembro de 2020, nos
reunimos no intuito de agregar orientandos de uma professora universitária. Os encontros via
Google Meet, foram são espaços de compartilhamento de reflexões e escutas dos projetos de
pesquisa, os relatos sobre a vida nas dimensões pessoais, familiares, profissionais, pelo
movimento de fazer o que não se sabe, para aprender fazendo (HISSA, 2013).
Devido a pandemia, decidimos escrever de maneira (auto)biográfica as nossas
narrativas. Com o início da escrita das narrativas, decidimos que as mesmas deveriam ser
compartilhadas entre todos os participantes antes das reuniões semanais, no intuito de
apreciarmos as vivências e experiências dos outros. Percebemos a constituição de um espaço
formativo, baseado nas escritas, narrativas (auto)biográficas, complementadas pelas conversas.
Conversas referentes que para Hissa (2013, p. 31) “nos levaria, às construções teóricas
referentes à invenção e reinvenção. Descobrir é responder às perguntas, a reinvenção da ciência
nos traria a ideia de que responder é inventar e de que inventar é um permanente reinventar”.
Um momento de compreensão dos caminhos trilhados por professores/as de EF pela
consciência de que o saber da experiência também é construído no caminho que fazemos.
A ESCRITA DE NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS: UMA TRÍADE PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O conceito de escrita dos profissionais da educação tem orientado a implementação de
programas de formação profissional, na perspectiva de ajudá-los a explorar e aprimorar
aspectos de suas práticas (VAL PRADO; FERREIRA; FERNANDES, 2011.). Nessa aposta
epistemopolítica (JOSSO, 2010) de mergulho nas conversas entre nós, nos lançamos,
circulando por três elementos: a formação de professores, suas didáticas e a escrita das
narrativas (auto)biográficas.
Os projetos desenvolvidos na pós-graduação em Educação e a criação de diferentes
grupos de pesquisas contribuíram para a ampliação das investigações com as histórias de vida
e (Auto) biografias na área educacional, seja como prática de formação, seja como investigação

ou investigação-formação (SOUZA, 2006). Souza e Passegi (2017) consideram que as
demandas da pesquisa educacional e as potencialidades dos estudos com narrativas
(auto)biográficas emergem para superar abordagens tradicionais, visto que tal movimento se
desdobra em dois grandes períodos: o primeiro vincula-se a explosão do (auto)biográfico e o
segundo direcionado a diversificação de temas de pesquisa que se inicia nos anos 2000.
Uma diversidade que nos permite caminhar na direção do viverpesquisarnarrarformar
(BRAGANÇA, 2018). Problematizar questões para nós mesmo, pares e formadores que
reconhecerão suas trajetórias, enquanto elemento formativo. Trataremos de constituir outro
espaço, centrado nos sujeitos e experiências. Pela escrita (auto)biográfica, o/a professor/a terá
espaçotempo para refletir sobre a sua prática e os elementos que as/os constituem.
O interesse pelas narrativas (auto)biográficas no meio científico é a expressão de um
movimento social que trouxe a perspectiva dos sujeitos face às estruturas e sistemas, da
qualidade face à quantidade, da vivência face ao instituído (NÓVOA, 2000). Romper com os
paradigmas, na busca da renovação no território da formação docente, favorecendo a expansão
das temáticas da profissão, profissionalização e identidade docente. Ao considerarmos, a tríade
da (auto)biografia, estamos falando da necessidade de centralidade dos sujeitos nos processos
formativos e reflexões, que nascem de suas trajetórias e das experiências vividas, e devem ser
registradas.
Consideramos que os movimentos possibilitados pelas narrativas autobiográficas, nos
permitem construir outra perspectiva para a formação de professores, através da
pesquisaformação, fundamentalmente, pelos modos narrativos de pensar, sua proposição
perante os sujeitos. Pessoas em formação, atravessadas por várias influências, sendo resistência
e se ressignificando a existência.
PANDEMIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EF
Desde de março de 2020, convivemos com um acontecimento inédito para muitas
gerações, um espaçotempo de cerca de 100 anos atrás e a convivência com uma pandemia.
Enfrentamos a Sars-Covid-19, que ataca, principalmente, o sistema respiratório. No Brasil, a
falta de compromisso político, vem acarretando o elevado número de infectados e de mortes.
Uma das ações cotidiana, necessária para a não proliferação do vírus é o distanciamento social,
uso de máscara e álcool em gel para higienizar as mãos.

No campo educacional, a ação para corroborar com a não proliferação do vírus e
proteção todos, é o ensino remoto, através de plataformas digitais e das tecnologias da
comunicação. Consideramos que no âmbito da formação de professores/as, em diversas
profissões (medicina, enfermagem, outras licenciaturas, etc.), reconhecemos que a mesma fica
comprometida, pela falta de contato com os espaços de atuação e as dinâmicas que regem esses
espaços. Destacamos a nossa experiência, no âmbito de um grupo de orientação coletiva. Que
no âmbito da formação de professores, é o do compartilhamento, das narrativas, das conversas.
Em nossa experiência, os encontros aconteciam, semanalmente e quinzenalmente, pois
compartilhamos através de textos narrativos o momento que vivíamos, no âmbito profissional
e também, pessoal.
Realizamos em grupo, a leitura de uma obra do Santos (2020), “A Cruel Pedagogia do
vírus" , que apresenta análises sobre os impactos da pandemia, nas áreas que permeiam as
nossas vidas (habitação, trabalho, etc.). Refletimos sobre a necessidade de conversarmos com
professores/as da EF, e como os/as mesmos/as, estariam enfrentando esse momento, a princípio,
estaríamos buscando fora do grupo de orientação, parceiros/as para compartilhar conosco esse
momento.
Chegamos à conclusão que, em nosso grupo tínhamos professores da Educação Básica,
e que poderiam compartilhar, pelas narrativas, desafios e rotinas na pandemia. Chegamos à
conclusão que todos deveriam compartilhar suas experiências, aqueles/as que ocupavam-se
com suas pesquisas e a própria professora orientadora, deveriam apresentar as narrativas,
adicionando percepções e lugares da pandemia.
Refletimos sobre a formação de professores e a sua relação com a pandemia. A
escritaconversa, nos permitiu dialogar com elementos do cotidiano, principalmente, como o ser
professor/a naquele momento. Falamos no transbordamento dos espaços e dos tempos, que as
narrativas nos possibilitam, o passado contado do presente, o ontem que é ressignificado e
narrado hoje, o amanhã esperado frente a pandemia.
Na EF, o contato com a escola e a prática docente em diálogo com os estudantes e a
comunidade escolar, são elementos fundamentais para o desenvolvimento profissional. As
dificuldades na pandemia, consideradas na aula de EF como um espaço plural, e que se constitui
na relação entre teoria e prática, com uma perspectiva recíproca e não-dicotômica
(STEFANINI, 2011).

Através da escritaconversa, a narrativa era apresentada na dimensão da oralidade,
aberta a complementos, não-ditos e não-escritos. Possibilitam uma abertura ao diálogo, insurge
no imprevisto, ou podem ir além do esperado (FERRAÇO; ALVES, 2018). As narrativas
ganhavam outras significações, movimentos, e poderiam nos levar a espaçostempos.
As escritasconversas, são elementos para a formação de professores/as de EF. Refletir
sobre a possibilidade no grupo de orientação, faz pensar além, e considerarmos outros espaços
formativos com as características e elementos, para a formação dos/as futuros/as professores/as,
como, as disciplinas de prática de ensino e/ou estágio supervisionado, ainda durante a
graduação. A nossa experiência foi formativa, pois a partir do compartilhamento sobre
experiências, vidas dos colegas, nos percebemos no cotidiano do outro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Viver e sobreviver nessa pandemia, se colocou como um desafio imenso para todos/as
nós. Esse contexto, esteve e está presente no âmbito da formação de professores, refletindo e
se manifestando de diversas formas. Sabemos que os meios digitais são limitados e não são por
completo democráticos, pois dependem de vários artefatos e principalmente, investimentos,
para que assim, possamos pensar em um espaço de acesso a todos/as.
Defendemos a Educação Pública de qualidade e que por sua natureza, deve ser
presencial. Nesse momento de crises, os meios digitais se apresentam enquanto uma
possibilidade para que a Universidade e a Escola se mantenham em movimento e ao lado do
povo. A partir desses contextos, acreditamos que as narrativas autobiográficas, são um caminho
possível para a formação de professores/as.
A partir do diálogo e da escritaconversa, podemos nos reconhecer em nossas próprias
trajetórias, assim como, nas trajetórias daqueles que compartilhamos os nossos processos
formativos. Narrar a partir da autobiografia, nos permite acima de tudo nos localizarmos
enquanto sujeitos históricos e sociais. A dureza do tempo e do espaço, são quebradas e assim,
percebemos que os processos constitutivos dos espaços e das propostas formativas acontecem
com o potencial de várias influências, sendo a principal delas, o encontro com o outro.

TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE
PANDEMIC: REFLECTIONS ON WRITING CONVERSATION WITH
(AUTO)BIOGRAPHICAL NARRATIVES
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze a narrative experience of Physical Education teachers, life
contexts in the Sars-Covid-19 pandemic in 2020. The reflections were built from the
(auto)biographical narratives of Physical Education teachers/students from graduate, in
dialogue with a theoretical framework on (auto)biography, narratives and conversations as a
methodology. Writing-conversation was a potentiality in recording the temporality experienced
in teacher education.
KEYWORDS: Pandemic 1; (Auto)biographical narratives 2; Teacher Training 3; Physical Education
4;

FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
PANDEMIA: REFLEXIONES SOBRE LA CONVERSACIÓN ESCRITA
CON NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS
RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar una experiencia narrativa de docentes de Educación Física,
contextos de vida en la pandemia Sars-Covid-19 en 2020. Las reflexiones se construyeron a partir de
las narrativas (auto) biográficas de docentes / estudiantes de Educación Física de posgrado, en diálogo
con un marco teórico sobre (auto) biografía, narrativas y conversaciones como metodología. La
escritura-conversación fue una potencialidad para registrar la temporalidad vivida en la formación del
profesorado.

PALABRAS CLAVE: Pandemia 1; narrativas (auto) biográficas 2; Formación de profesores
3; Educación Física 4;
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RESUMO
Apresenta uma proposta de microcurricularidade, numa perspectiva das pedagogias críticas,
abordando o tema ginástica do 1º ao 5º ano. Elaborada no contexto de formação continuada
de professores/as a partir de inquietações sobre como tratar o tema ginástica para superar
dificuldades conceituais de estudantes. Isso possibilita que estudantes compreendam a
dinâmica do fenômeno e que professores/as se tornem autores/as de sua prática pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento; currículo; educação física escolar.
INTRODUÇÃO
Apresentamos reflexões elaboradas no contexto de um trabalho de formação
continuada desenvolvido coletiva e colaborativamente entre professoras de uma universidade
pública, professoras da educação básica pública e estudantes de graduação. A finalidade é
contribuir para a constituição da autonomia e da autoria docente na produção de currículo e
planejamento do ensino, uma vez que defendemos a ideia de que o ato de planejar deve ser
realizado por quem executará o processo de ensinar e não ser uma tarefa de especialistas, de
equipes técnicas das secretarias de educação. Pressupõe o estudo da realidade social e o
conhecimento das particularidades do contexto a que se destina o planejamento. Torna-se
central, portanto, ter uma compreensão crítica sobre escola, educação física e a concepção que
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sustenta o trabalho pedagógico, mas uma compreensão que se desenvolve na dialética açãoreflexão-ação.
Conforme Saviani (2013), o papel da educação escolar é a veiculação de
conhecimentos culturalmente produzidos pela humanidade. Essa veiculação deve se dar pela
“transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado” (p. 15). A escola não deve
ocupar-se com qualquer tipo de conhecimento, mas o científico, metódico e rigoroso. A
educação física como disciplina do currículo escolar tem a tarefa de ensinar conhecimentos
historicamente produzidos acerca das práticas corporais nomeadas de ginásticas, jogos,
esportes, danças, lutas e os fenômenos a elas relacionados. Resta definir quais conhecimentos
e com que ferramentas.
Enfatizamos a necessidade de que o planejamento do ensino esteja conectado à
produção de currículo, contemplando decisões acerca do que ensinar (temas e conteúdos) no
percurso

da

escolarização,

bem

como

sobre

as

melhores

formas

para

sua

transmissão/assimilação (a didática). Segundo Saviani (2010), no processo pedagógico, o
currículo remete-se aos elementos culturais a serem apropriados (o conteúdo) e a didática
constitui a trajetória pedagógica necessária a tal apropriação (o método).
Trazemos a ideia de curricularidade e de microcurricularidade, em diálogo com os
fundamentos da pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2013). Currículo engloba um
processo dinâmico e mutável de produção de saberes escolares, os quais resultam da
“conversão do saber científico”, no intuito de promover uma prática pedagógica
comprometida com a transformação contínua e progressiva da realidade (AMARAL, 2003).
Neste sentido, a ideia de curricularidade ganha significado, uma vez que incorpora a
noção de provisoriedade/inacabamento/reformulação constante à luz do estudo de seu impacto
na realidade. Pressupõe que os conhecimentos devem ser selecionados, organizados de modo
a contribuir para que estudantes construam uma visão de totalidade sobre o objeto tratado. A
noção de microcurricularidade vem dos currículos disciplinares (MUÑOZ PALAFOX, 2001),
representando a especificidade de cada componente curricular ou, no caso da apropriação que
fazemos, dos saberes escolares acerca de um tema de ensino ao longo da escolarização.
Esperando romper com a lógica etapista dos manuais e mesmo documentos oficiais, o
objetivo é explicitar a ampliação e aprofundamento do conhecimento acerca do objeto de
estudo, abordando-o na sua processualidade histórica, suas determinações macro e micro, sua

relação com a compreensão do que é o ser humano, como se desenvolveu e vem se
desenvolvendo ao longo da história. Sua condição de produto da cultura geral humana.
Neste trabalho trataremos da ginástica nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental apontando, em cada ano, a ampliação e o aprofundamento do conhecimento
desejados.
GINÁSTICA COMO TEMA DE ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Refletir teoricamente para ampliar as possibilidades de tratamento e sistematização
dos objetos de ensino da Educação Física escolar tem sido recorrente na organização do
trabalho pedagógico. Quando falamos das diferentes formas de manifestações gímnicas, esta
tarefa de produção de saberes parece ser ainda mais desafiadora, exigindo, portanto, do
coletivo

de

professores/as

repensar

objetivos,

conteúdos,

materiais

curriculares,

procedimentos, entre outros.
A escolha desse tema para a organização da microcurricularidade se deu por demanda
do nosso grupo de pesquisa e foi motivada pela inquietação de uma das professoras que tratou
esse tem com estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Na avaliação diagnóstica
realizada percebeu que os/as estudantes apresentaram uma compreensão inicial de que “tudo é
ginástica”. Frases como “eu faço ginástica porque eu jogo futebol” ou “a minha ginástica é
correr” foram relatadas.
Tais dificuldades conceituais nos levam a compreender algo que a literatura
(SCHIAVON, NISTA-PICCOLO; 2007; COSTA et al, 2016) já vem apontando: a ginástica
não tem sido oportunizada na escola de forma abrangente e crítica. Os motivos seriam:
desconhecimento das possibilidades de trato com a ginástica na escola; abordagem restrita às
modalidades competitivas na formação inicial; pouca ou nenhuma vivência em ações de
extensão vinculadas às manifestações gímnicas; preconceitos e estereótipos; falta de
infraestrutura adequada para o seu desenvolvimento na escola. Quando abordada, tem se
limitado a uma atividade desconexa ou coadjuvante, seja como “aquecimento” ou
“condicionamento físico” para realização de outras atividades. Em que pesem tais problemas,
as produções da última década têm mostrado caminhos que buscam superar ou minimizar as
dificuldades encontradas.

Buscamos elaborar uma proposição que leve estudantes a ampliar e aprofundar tais
sentidos e significados, trazendo referências do conhecimento científico acerca da prática
corporal, incorporando uma visão de sua processualidade histórica que resulta em múltiplas
manifestações desse fenômeno. Portanto, trata-se de tarefa a ser desenvolvida em mais de um
ano da escolarização, motivo pelo qual estamos construindo a microcurricularidade da
ginástica para todo o ensino fundamental. Porém, aqui apresentamos a produção para os anos
iniciais.
Dentre as referências que contribuíram nesse momento, destacamos Souza (1997), que
apresenta cinco grandes campos de atuação da ginástica: as ginásticas de condicionamento
físico, de competição, de conscientização corporal, fisioterápicas e de demonstração. Ayoub
(2003) e Paoliello (2008), que abordam a origem Ginástica Geral, hoje Ginástica para Todos
(GPT), que pode representar uma rica possibilidade e “porta de entrada” do tema na escola.
Entendemos que todas as manifestações gímnicas são possíveis de serem trabalhadas na
escola na medida em que sejam objeto de reflexão para produção de saberes escolares, com a
finalidade de organizar sua microcurricularidade.
Considerando o objetivo de superar uma visão restrita e superficial, ressaltando a
complexidade e polissemia do fenômeno, não só as ginásticas, mas o ensino de todos os temas
deve estar conectado com as condições cognoscitivas dos estudantes, visando atender às
necessidade de aprender interpretar, compreender, explicar e intervir de maneira crítica na
realidade em que vivem (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
UMA MICROCURRICULARIDADE PARA O TEMA GINÁSTICA
Este trabalho foi elaborado a partir das experiências do grupo de professoras e
estudantes de graduação que compõem nosso coletivo. No entanto, é ainda identificada como
microcurricularidade ideal (AMARAL, 2003), uma vez que ainda não foi experimentada em
termos do planejamento e implementação das Estratégias de Ensino específicas para cada ano.
Este será nosso próximo passo. A microcurricularidade da Ginástica está apresentada num
quadro com os seguintes elementos: conteúdos de ensino, objetivos de ensino (geral e
específicos) e indicações teórico-metodológicas e/ou didático-pedagógicas. Importante frisar
o entendimento que temos construído acerca dos “conteúdos de ensino” como sendo os
conhecimentos a serem ensinados na forma de saberes escolares. Tais conhecimentos devem

ser sistematizados pelos/as professores/as com base no estudo da produção científica e dos
fundamentos filosóficos, políticos e pedagógicos.
Quadro 1 – Microcurricularidade ideal 1º ano

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.
Quadro 2 - Microcurricularidade ideal 2º ano

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Quadro 2 - Microcurricularidade ideal 3º ano

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.
Quadro 4 - Microcurricularidade ideal 4º ano

Fonte: elaborado pelas autoras, 2021.

Quadro 4 - Microcurricularidade ideal 5º ano

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Temos aqui, portanto, um momento da produção de currículo, no qual nos dedicamos
a refletir sobre o tema para se desenvolvimento de sua curricularidade. Não se trata ainda do
planejamento do ensino em si, mas é a partir dessa proposição que estaremos elaborando as
Estratégias de Ensino que serão implementadas na escola pelas professoras2.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
À medida em que realizamos o exercício de selecionar/produzir conhecimentos
relevantes para o currículo, tomamos consciência dos contextos de produção, visão de mundo,
humanidade e de ciência que sustentam, ou devem sustentar o trabalho educativo, podendo,
inclusive, revisar esses fundamentos.
Esse movimento permite às professoras melhores condições para conduzir o ensino e
levar os/as estudantes a compreenderem a constituição do fenômeno estudado como sendo
uma atividade humana. As práticas corporais como objetos de estudo na escola, são também
O conceito desse modelo de planejamento denominado Estratégias de Ensino pode ser encontrado
em Muñoz Palafox (2001) e em Amaral e Antunes (2011). Trata-se, em linhas gerais, de uma forma de
organização do percurso (sequência de aulas) para o desenvolvimento do ensino acerca de um
determinado tema.
2

portas de entrada para a compreensão da vida social e da história humana, sendo, portanto, o
currículo uma ferramenta na luta para legitimar a presença da educação física no currículo
escolar.

GYMNASTICS: A PROPOSAL OF MICROCURRICULARITY
ABSTRACT
This article presents a proposal for a micro curriculum, from the perspective of critical
pedagogies, addressing the theme gymnastics from the 1st to the 5th year of elementary
school. Elaborated in the context of continuing teacher education based on concerns about
how to deal with the gymnastics theme to overcome conceptual students’s difficulties. This
makes it possible for students to understand the dynamics of the phenomenon and for teachers
to become authors of their pedagogical practice.
KEYWORDS: planning; curriculum; school physical education

GIMNASIA: UNA PROPUESTA DE MICROCURRICULARIDAD
RESUMEN
Presenta una propuesta de microcurricularidad, desde una perspectiva de pedagogías
críticas, abordando la gimnasia temática desde el 1º hasta el 5º grado de primaria.
Elaborado en el contexto de la educación continua del profesorado basado en
preocupaciones sobre cómo tratar la gimnasia temática para superar las dificultades
conceptuales de los estudiantes. Esto permite a los estudiantes entender la dinámica del
fenómeno y que los profesores se conviertan en autores de su práctica pedagógica.
PALABRAS CLAVES: planificación; currículo; educación física escolar
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INFÂNCIA EM PERSPECTIVA: ENSAIO SOBRE AS INSTITUIÇÕES
DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS NAS DÉCADAS DE 1930 E 19501
Flávia Martinelli Ferreira,
Faculdade Anhanguera de Campinas - SP (FAC)
RESUMO
Ao prescrutar a história das instituições educativas de assistência às crianças, o presente
trabalho tem como objetivo analisar a perspectiva de infância que as perpassou. Serão
apresentados, para tanto, os movimentos educativos que respaldaram a construção dos
Parques Infantis e das Escolas ao Ar Livre nas cidades de São Paulo e Campinas (décadas
de 1930 a 1950). Por fim, intencionou-se demonstrar a articulação entre as referidas
instituições e as garantias do direito à infância.
PALAVRAS-CHAVE: infância; escola; educação infantil.
INTRODUÇÃO
Pensar nos espaços relacionados ao atendimento à infância significa entender que estas
instituições são reflexo de questões políticas, econômicas e sociais presentes no Brasil no
início do século XX, que culminaram em condições para a existência de uma grande
quantidade de crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os motivos que
asseguraram tal fragilidade são, por exemplo, o êxodo rural, o crescimento das cidades e da
população, a infraestrutura urbana precária e péssimas condições de trabalho e moradia para
famílias e crianças (FARIA, 1993; 1995, KUHLMANN JR., 1998; 2000).
Diante deste quadro, cabe questionarmos: como foram construídas as noções de direito
à educação e direito à infância no início do século XX? O objetivo deste trabalho é investigar
a edificação de instituições de atendimento às crianças – especialmente os Parques Infantis e
as Escolas Ao Ar Livre – nas cidades de São Paulo e Campinas, entre as décadas de 1930 e
1950. Para tanto, uma revisão bibliográfica não sistemática constituída de produções
circunscritas ao tema foi empreendida, originando o texto de caráter ensaístico aqui
apresentado.
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ESPAÇOS E TEMPOS ESCOLARES NAS DÉCADAS DE 1930 A 1950
Os espaços e tempos escolares não se apresentam como dimensões neutras do ensino,
ou meramente estruturas vazias de intencionalidades. Para Escolano (1998), pelo contrário,
são edificações que instituem em sua materialidade discursos e valores que compõem um
conjunto de símbolos estéticos, culturais e ideológicos. São espaço e tempo de pedagogias
que sugerem a interiorização de comportamentos, atuando como elementos de construção
social e histórica a serem investigados (VIÑAO FRAGO, 1995). Sob a égide da renovação,
reuniam o anseio de rompimento com as práticas sociais, políticas e educacionais instaladas
até então, amparados em um grande desejo de mudança (VIDAL, 2013).
Como problemática que favorecia a construção destes espaços temos o aumento
populacional, fruto da intensa imigração na cidade de São Paulo e o consequente abandono
das crianças por parte dos pais, considerado uma questão médico e social (DALBEN,
DANAILOF, 2009) Tal condição dá origem à criação das primeiras “instituições de
assistência e proteção à infância desamparada”, assegurando diferentes compromissos
educacionais conforme a condição da criança, constituindo desde o formar, “modelar”, até a
possibilidade de corrigir comportamentos e hábitos viciosos (RAGO, 1997, p. 117-119).
Neste sentido, novos tempos e espaços escolares e instituições educativas se fizeram
necessários para disseminar os ditames higiênicos do fim do século XIX, facilitando a
inspeção escolar e a disseminação de uma ideologia republicana (FARIA FILHO, VIDAL,
2000). Estas iniciativas foram importantes, como afirma Dalben (2019), para o fortalecimento
da defesa de um ensino mais próximo à natureza, engajado a partir de projetos práticos
elaborados pelas crianças e pelos jovens.
PARQUES INFANTIS, ESCOLAS AO AR LIVRE E O DIREITO À INFÂNCIA
A institucionalização da infância pode ser mapeada pela construção de espaços e ações
destinados à infância, como as escolas, os centros de saúde, creches, asilos infantis, colônias
de férias e parques infantis (DALBEN, DANAILOF, 2009). Em São Paulo, os Parques
Infantis e a Escola de Aplicação ao Ar Livre foram dois dos espaços que concentraram um
grande número de crianças à época. Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar a
construção destes espaços como política pública educacional voltada para a infância desde a
década de 1930 até o final da década de 1950.

Os parques eram considerados reduto de elementos que proporcionariam uma
terapêutica higiênica e fortificante às crianças: sol, água e ar, apreciados por parte do
pensamento médico-higienista como forma de retorno a uma natureza adaptada pela vida
urbana (DALBEN, DANAILOF, 2009). Tais espaços não continham uma natureza
preservada, pelo contrário: organizavam uma vegetação própria e uma paisagem controlada.
A proposta inicial dos Parques Infantis destacava a necessidade de ocupação do tempo
livre das crianças – filhos e filhas dos operários – e, assim, eram instalados próximos às
fábricas. O objetivo seria despertar o gosto por hábitos saudáveis, sublinhando, ainda,
características valorizadas no convívio social. Surgiam, portanto, discursos e práticas sociais
arquitetadas a partir de uma imagem mitificada acerca das crianças (FERREIRA, WIGGERS,
2019). As ações que constituíam esses espaços educativos foram analisadas por Danailof
(2006), Guedes (2006) e Dalben (2009), indicando intenções de incutir uma identidade
nacional aos filhos de imigrantes, por meio de conformação dos corpos infantis para o
trabalho nas fábricas. Os parques infantis, para os autores, são instituições de controle social
com desígnio de prevenir a criminalidade e o ócio delinquente das crianças.
Neste ínterim, este trabalho interessa-se por compreender tais instituições como
responsáveis pela universalização do acesso à educação e do direito à infância, por meio da
socialização das crianças e das brincadeiras e atividades artísticas realizadas (FARIA, 1993;
FERREIRA, WIGGERS, 2019; GOBBI, 2004). Até então, parte da população infantil estava
à margem destes direitos, sendo os Parques Infantis instituições educativas pioneiras no
acolhimento das crianças. Embora os Parques tivessem a intenção de disciplinar o lazer da
classe operária, também garantiam a ela o direito ao tempo livre, por meio do espaço público
destinado a esse fim. Da mesma forma, para a criança, esse direito assume proporções ainda
maiores, pois o espaço destinado à recreação poderia ser entendido como uma forma de
garantir o direito à própria infância.
Durante a existência de um Convênio Escolar em São Paulo, de 1948 a 1955, foram
projetadas inúmeras escolas, assim como teatros populares, Parques Infantis, bibliotecas e
cinco edifícios escolares, entre eles o da Escola de Aplicação ao Ar Livre (DALBEN,
DANAILOF, 2009). Para os autores, as construções rompiam com os modelos da escola
monumento, substituída por uma escola horizontal, em meio a jardins e gramados. Sua
arquitetura moderna apresentava concretamente toda a ideologia pedagógica da Escola Nova,

com espaços arquitetônicos abertos, de traços limpos e simples, que ofereciam local propício
para as aulas de educação física.
No século XIX, no Brasil, não existiam políticas educacionais orientadas para a
educação das crianças e é aproximadamente a partir da primeira metade do século XX (1901 a
1950), período no qual nós temos as iniciativas das Escolas Ao Ar Livre e dos Parques
Infantis, que as crianças passam a ser tratados como “objetos” de tutela do Estado
(KUHLMANN, 1998). Em síntese, em que pese suas peculiaridades e características
controversas, os Parques Infantis e as Escolas ao Ar Livre são instituições que garantiram o
acesso à educação e o direito à infância nas décadas de 1930 e 1950, nas cidades de Campinas
e São Paulo – SP.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com Faria (1993, 1995), novas formas de atenção às crianças pobres foram
experimentadas nessas instituições, consideradas como espaços adequados para a educação
das crianças, que assim viriam a ser adultos mais adaptados à sociedade do trabalho. No
entanto, havia uma pluralidade de intenções passíveis de serem destacadas nessas instituições
e as ambiguidades das estruturas e de seus usos.
O intuito central deste trabalho foi descrever nuances da história das instituições
educativas de assistência às crianças – em especial, os Parques Infantis e as Escolas ao Ar
Livre – ao passo em que apresentamos a perspectiva relacionada à Infância que perpassou tais
empreendimentos. Esta articulação entre as instituições e as garantias do direito à infância nos
permitirão pensar a educação e sua relação com as culturas infantis e, porque não, o tempo e o
lugar das crianças na escola. A representação da escola como espaço e tempo específico de
tutela das crianças é hegemônica, apresentando ainda poucos questionamentos sobre a
construção destes prédios e dos significados deste espaço e tempo para as crianças. Se
podemos afirmar que estes estudos contribuem com a construção de uma escola de qualidade
em curso, a participação das crianças é, ainda hoje, o maior desafio.

CHILDHOOD IN PERSPECTIVE: ESSAY ON CHILD CARE
INSTITUTIONS IN THE 1930S AND 1950S
ABSTRACT
Prescribing the history of educational children care institutions, this paper aims to analyze
the perspective of childhood that permeated them. To do so, the educational movements that
supported the construction of Playgrounds and Open Air Schools in the cities of São Paulo
and Campinas (from 1930 to 1950) will be presented. Finally, the intention was to
demonstrate the articulation between the referred institutions and the guarantees of
children’s rights.
KEYWORDS: childhood; school; early childhood education.

LA INFANCIA EN PERSPECTIVA: ENSAYO SOBRE LAS
INSTITUICIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN LOS AÑOS
1930 Y 1950
RESUMEN
Al prescribir la historia de las instituciones educativas para el cuidado de los niños, este
trabajo pretende analizar la perspectiva de la infancia que las impregnó. Para ello, se
presentarán los movimientos educativos que apoyaron la construcción de los Parques
Infantiles y Escuelas al Aire Libre en las ciudades de São Paulo y Campinas (de 1930 a
1950). Por último, demonstramos la articulación entre estas instituciones y las garantías del
derecho a la infancia.
PALABRAS CLAVES: infancia; escuela; escuela de primera infancia.
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JOGOS & BRINCADEIRAS: ENCONTRO DE DIFERENTES
CULTURAS NA ESCOLA1
Maria do Perpetuo Socorro Sarmento Pereira,
Secretaria Executiva de Educação do Pará (SEDUC-PA)
RESUMO
Aqui, relatamos a intervenção pedagógica no ensino médio em Tucuruí-Pará, com a temática
jogos & brincadeiras enquanto produção humana historicamente construída, propondo o
protagonismo ativo de alunos/as, assim como, a construção de uma prática pedagógica que
valorize a diversidade humana e a desconstrução da colonização dos saberes. Assim,
alunos/as passaram a compreender as relações etnicorraciais como reconhecimento das
diferentes culturas que se encontram na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Culturas; Jogos e brincadeiras; Diversidade humana;
INTRODUÇÃO
A temática foi organizada de modo a apresentar a importância da mesma para o
desenvolvimento da humanidade e preservação das diferentes culturas lúdicas. Foi
proporcionado um maior protagonismo dos alunos do 2º ano – ensino médio público em
Tucuruí – Pará. Sempre considerando as possíveis influências políticas, econômicas e sociais
pelas quais tenham passado, dando-lhe uma nova configuração e uma compreensão crítica,
pois é uma produção humana que tem um “significado dentro da produção coletiva dos
homens vivendo em sociedade” (BRUHNS, 1996, p.29).
Desta forma, se buscou proporcionar a valorização dos conhecimentos historicamente
construídos para entender e explicar a realidade, e, continuar aprendendo e colaborando para a
construção de uma sociedade igualitária, democrática e inclusiva. Inclusão, é aqui entendida
no sentido do respeito a diversidade humana nos aspectos sociais: orientação sexual, etnia,
raça, crença, status socioeconômico, necessidades educacionais específicas e diferentes
culturas. Nessa perspectiva, Prodócimo, Spoloar e Roberto So (2019, Pág. 69 – 72) destacam
que:
Não é possível pensar o ser humano em relação dicotômica, polarizada, com
os outros e com o mundo [...] não é possível pronunciar e transformar o
futuro, sem o reconhecimento do passado e do presente, sem a compreensão
1
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das contradições e dos elementos que limitam, constrangem, oprimem, ou
potencializam, libertam e possibilitam a existência humana de ser mais. [...]
Cabe, assim, ao/á educador/a dialógico/a [...] criar espaços de diálogo com
os/as educandos/as, para que, em comunhão, possam refletir sobre o
processo histórico de existência da humanidade e os modos de pensar, agir e
ser dos homens e mulheres na e com a realidade [...] abrindo possibilidades
para novos desdobramentos [...] Talvez, tomar a própria atuação pedagógica
como tema a ser investigado e interpretar os saberes construídos pelos/as
educandos/as para, assim, reorganizar a ação educativa e elencar novos
temas.

Na busca de construir práticas pedagógicas que valorizem a diversidade humana e o
multiculturalismo crítico, deve-se valorizar os saberes, identidades, culturas e potencialidades
de alunos/as, desenvolvendo uma prática pedagógica intercultural nas aulas de Educação
Física escolar e, impedindo a reprodução consciente ou inconsciente da cultura corporal
dominante (NEIRA; NUNES, 2009). Assim, buscamos:
Basear-se na cultura corporal do próprio grupo, a cultura corporal de outros
povos e a cultura corporal da sociedade envolvida, mediando o diálogo e a
reflexão das relações socioculturais [...] imprescindível que exista paridade
de direitos entre os grupos que se encontram na sociedade [...] enquanto
processo de oposição aos processos de invisibilidade e de não
reconhecimento de grupos culturalmente oprimidos [...] visando uma
ressignificação crítica, conceitual e reflexiva da área em prol de criar novas
possibilidades de diálogo e produção de conhecimentos (SKOLAUDE,
SILVA, BOSSLE, BOSSLE E SILVA; 2019, P.73 – 74)

Nesse sentido, as novas possibilidades de diálogo e produção de conhecimentos,
incorporaram também conflitos, tensões e divergências, pois não há nenhuma “harmonia” e
nem “quietude” e tampouco “passividade” quando encaramos, de fato, que as diferentes
culturas e os sujeitos que as constroem devem ter o direito de dialogar e interferir na produção
de novos projetos curriculares, educativos e de sociedade. Esse “outro” deverá ter o direito de
fala e opinião em reconhecimento a nossa igualdade enquanto seres humanos e sujeitos de
direitos, assim como, da nossa diferença como sujeitos singulares em gênero, raça, idade,
nível socioeconômico e tantos outros (GOMES, 2012).
A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
A partir da Lei 10. 639/ 2003, se torna obrigatório no currículo oficial da Rede de
Ensino a temática "História e Cultura Afro-Brasileira", mas os indígenas ainda continuavam
invisibilizados. E, alterando a lei citada anteriormente, é promulgada a Lei 11.645/2008,

sendo incluído os indígenas, instituindo a partir dela, a obrigatoriedade do ensino da História
e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena no currículo escolar nacional, tornando
obrigatório a construção de práticas pedagógicas que proporcionem a desconstrução da
colonização dos saberes escolares, onde a Educação Física escolar poderá:
Construir processos de ensino e aprendizagens fundamentados nas
epistemologias do lugar de quem vive o cotidiano, ou seja, de quem produz a
prática corporal ou dela se apropria a partir dos sentidos e significações
próprias [...] desenvolver pensamentos, ações e relações dialógicas
com/sobre os diferentes grupos humanos em relação, em especial,
compreendendo-os a partir de suas matrizes epistemológicas e culturais
diferenciadas, considerando-se os processos históricos que os constituíram
tendo por referência os povos autóctones dos quais se originam (CORSINO;
CONCEIÇÃO, 2016, P.32)

O grande desafio, é sensibilizar para a compreensão de que o extermínio de culturas
materiais e imateriais, que garantem as identidades dos povos indígenas e outros grupos
etnicorraciais na sociedade brasileira se pauta em dimensões complexas marcadas, não
somente pelas lutas de classes, mas também pela desapropriação de terras, negação de
cidadania, marginalização dos corpos por princípios religiosos e raciais que impõe estética
como nuvem de fumaça para encobrir as relações colonialistas (CORSINO; CONCEIÇÃO,
2016).
Nesta linha de pensamento, a Educação Física escolar se apresenta como uma das
possibilidades de fortalecer, preservar e resgatar aspectos dessa diversa cultura humana.
Huizinga (2012), ressalta que os ritos e os mitos são alicerçados sobre o elemento lúdico e
fazem parte da cultura humana. Essa ideia também é defendida por Brougére (1998; 2001),
que defende a cultura lúdica do jogo, da brincadeira e do brinquedo como produto histórico –
cultural do ser humano e sua diversidade. Assim, neste contexto e perspectiva, a temática
jogos & brincadeiras foi desenvolvida da seguinte forma:
1- Apresentação da proposta de ensino, pesquisa diagnostica e exploração de telas/imagens
sobre jogos e brincadeiras.
2- Formação das equipes de estudo: - jogos e brincadeiras: 1) Populares; 2) Indígenas e
ribeirinhas; 3) Afro-brasileiros; 4) Urbanos; 5) Pré-desportivos; 6) Raciocínio lógico; 7)
Eletrônicos e 8) Aventura e 9) Pesquisa sobre a vivência dos servidores da escola com jogos
& brincadeiras. E, a pesquisa: 1) Obras de artes que retratam jogos & brincadeiras e 2)
Construção de maquetes táteis.

3- Realização das pesquisas e vivência dos jogos & brincadeiras.
4- Construção das maquetes táteis (estratégia para que os alunos e visitantes deficientes
visuais pudessem ter acesso a jogos & brincadeiras expostos na Mostra). Antes da exposição
das maquetes táteis, os alunos deficientes visuais e videntes2 experimentaram/avaliaram as
maquetes, dialogando sobre suas impressões e reflexões em relação a experiência e texturas
das maquetes.
Durante o processo de construção das maquetes, os alunos tiveram a iniciativa de
caracterizar com pinturas corporais indígenas (Grafismo Corporal) os bonecos que fariam
parte da maquete, e, em uma conversa sobre os significados do grafismo para o povo indígena
e, foi esclarecido que o grafismo corporal possui um valor simbólico, sendo uma forma de
comunicação, uma vez que, é possível fazer uma leitura dos sujeitos envolvidos no que se
refere à etnia, ao gênero, a faixa etária e/ou grupo a partir do “idioma-código expresso
graficamente” no corpo (VIDAL, 1992).
5- Sistematização dos dados da pesquisa com os servidores da escola.
6- Construção do livro artesanal: Jogos & Brincadeiras: um passeio por diferentes culturas e
a produção das ilustrações do livro por alunos/as.
7- Organização e realização da I Mostra de Jogos & Brincadeiras: um passeio por diferentes
culturas: Lançamento do livro artesanal, exposição das maquetes táteis, divulgação dos dados
da pesquisa realizada e realização dos jogos e brincadeiras com os visitantes da mostra e
alunos/alunas participantes.
Muitos de nossos alunos são de origem indígena, quilombola ou ribeirinha, assim,
devemos pensar na identidade cultural desses alunos/as e do necessário respeito que devemos
a ela em nossa prática pedagógica. Mas, sem pretender exaurir a significação do significado
do conceito de identidade, pois não somos somente o que herdamos ou adquirimos, mas a
relação dinâmica, processual do que herdamos e adquirimos (FREIRE, 2015). Assim, se faz
necessário, compartilhar saberes, respeitando as diferentes culturas, conhecendo a cultura
lúdica em diferentes contextos, assim como, as relações e influencias sofridas pela nossa
cultura amazônica, elevando a autoestima e aceitação pessoal, pois muitas vezes os alunos/as
negavam nossa cultura amazônica, por considerá-la inferior, onde esse discurso de
inferiorização vem desde os primórdios da colonização do Brasil, colonização esta que se
2
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hospeda até hoje em nossa sociedade, eurocentrizando os saberes escolares e inferiorizando os
saberes que fogem a este padrão homogêneo.

GAMES & PLAY: MEETING OF DIFFERENT CULTURES AT
SCHOOL
ABSTRACT
Here, we report the pedagogical intervention in high school in Tucuruí-Pará, with the theme
games & games as a historically constructed human production, proposing the active
protagonism of students, as well as the construction of a pedagogical practice that values
human diversity and the deconstruction of the colonization of knowledge. Thus, students
began to understand ethnic-racial relationships as a recognition of the different cultures
found at school.
KEYWORDS: Cultures; Games and games; human diversity;

JUEGOS & JUGUETEOS: ENCUENTRO DE DIFERENTES
CULTURAS EN LA ESCUELA
RESUMEN
A continuación, informamos la intervención pedagógica en el bachillerato de Tucuruí-Pará,
con el tema juegos y juegos como una producción humana históricamente construida,
proponiendo el protagonismo activo de los estudiantes, así como la construcción de una
práctica pedagógica que valore la diversidad humana. y la deconstrucción de la colonización
del conocimiento. Por lo tanto, los estudiantes comenzaron a comprender las relaciones
étnico-raciales como un reconocimiento de las diferentes culturas que se encuentran en la
escuela.
PALABRAS CLAVE: Culturas; Juegos y juegos; diversidad humana;
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JOGOS ESCOLARES E RENDIMENTO ESPORTIVO: A PERCEPÇÃO
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 1
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Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
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RESUMO
Discute a percepção do professor de Educação Física sobre os jogos escolares na relação
com o rendimento esportivo. Se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, descritiva e de
campo. Sete professores participaram realizando uma entrevista semiestruturada. Os
docentes reconhecem o predomínio do esporte de rendimento nos jogos escolares e não se
identificam como técnico de modalidades. Revela-se uma relação tensional entre os objetivos
educacionais e o processo esportivo hegemônico na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos escolares; Rendimento esportivo; Percepção docente.
INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como tema central os jogos escolares, apresenta um debate
sobre a relação com o rendimento esportivo a partir do olhar de professores de Educação
Física.
Os jogos escolares é uma das práticas curriculares mais presentes na disciplina
Educação Física (EF). Muitas indagações surgem sobre seu valor educacional quanto a sua
condição de reprodutora das características do modelo esportivizante. Em que este modelo
possibilita a socialização de valores como seleção, competitividade, desempenho, exclusão
para o cotidiano das pessoas. Diante disso nos questionamos sobre quais as percepções dos
professores de EF sobre a relação dos jogos escolares com as práticas esportivas
hegemônicas? A partir dessa questão definimos como objetivo da pesquisa analisar a relação
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entre o esporte escolar, esporte de rendimento e jogos escolares a partir da percepção de
professores de Educação Física.
O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo. Foi
realizado na rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano, instituição educacional que oferta Educação Superior, Básica e Tecnológica
com os docentes efetivos que haviam participado dos Jogos do Instituto Federal (JIFs).
Sete professores participaram do estudo e realizaram uma entrevista semiestruturada
(DUARTE, 2004) procurando identificar suas percepções sobre os jogos escolares na relação
com as práticas esportivas hegemônicas. A análise dos dados usou a técnica denominada de
análise do conteúdo (BARDIN, 2011).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pretendemos lançar ao debate um olhar sobre os jogos escolares enquanto prática
curricular que transita a cultura da escola e as práticas hegemônicas esportivas. Autores como
Vago (1996), Bracht (1992, 2000), Santin (2007) e Lovisolo (2001), apontam que o esporte
na escola está entre o discurso hegemônico do rendimento esportivo e a consolidação
tensional e ambígua de práticas culturais. Logo, os jogos escolares tende a conviver e a
refletir estas ambiguidades em sua formulação, organização e vivência.
Adotamos o termo “prática curricular” por entendermos que se refere ao currículo em
ação, que se justifica na prática por seus efeitos educativos, indo além dos conteúdos
curriculares por produzir e se relacionar com artefatos que envolvem o contexto da escola.
Como afirma Sacristán (2000) o currículo em ação é a última expressão de seu valor, sendo
na prática que toda a intenção se faz realidade. Assim, o currículo, ao se expressar através de
uma práxis, adquire significado definitivo para os alunos e professores nas atividades que uns
e outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração permita que seja.
Nesse viés, os jogos escolares para além dos conflitos inerentes a sua lógica de
esportivização é um espaço de criação, incorpora elementos mais dinâmicos do cotidiano das
escolas e é o resultado dos sentidos e significados que são atribuídos pelos sujeitos que
compõe sua realização, sendo necessário analisar as formas como a escola se relaciona com o
esporte a partir de suas práticas curriculares. A organização dos jogos na escola convive assim

com três elementos influenciadores de suas práticas a saber: a competição, o rendimento
esportivo e os sujeitos que compõe as suas práticas.
A relação dos jogos escolares com a competição talvez seja a de maior repercussão no
cenário acadêmico e também a de grande impacto no contexto escolar. Para autores como
Assis de Oliveira (2005) e Lovisolo (2001) a competição atribui sentido a disputa, sendo este
elemento dotado de valores a serem trabalhados pela escola. Essa compreensão não é
consenso, autores como Santin (2007), Frizzo (2013), em oposição, acreditam que a
competição não pode ser naturalizada e concebida como uma dimensão cultural que se
constitui nas relações e, por conseguinte, pode ser direcionada a uma visão perigosa e
segregadora que tende a inibir as relações sociais por consequência das emoções
desencadeadas.
Em meio a esse debate acadêmico a escola convive com a competição cotidianamente
e de forma notória estar presente na maioria dos jogos escolares desenvolvido em contexto
educacional. Estabelecendo com frequência uma relação tensional com o rendimento
esportivo. Para Kunz (2014) a vivência na escola do esporte de rendimento se constitui na
interiorização de vivências para o “fracasso” ou “insucesso” sendo uma irresponsabilidade
pedagógica promover práticas que fomentem no aluno vivências de insucesso ou fracasso.
Logo é precisa estar atendo a este formato restrito do esporte na escola e a sua vivência nos
jogos escolares.
Bassani et al. (2003) em sua pesquisa observou que há uma relação ambígua nos
valores do esporte escolar com o rendimento esportivo, percebeu em seu estudo que não há
um limite na relação com a vitória e a derrota no momento de jogo em que questões como
jogar machucado, comparação personificada no modelo de jogadores profissionais, paradigma
de inferioridade esportiva por gênero foram evidenciados.
Com isso, a relação que se estabelece na escola e em particular nas aulas de educação
física com o alto rendimento é dotada de contradições entre o discurso e as ações curriculares
e para serem compreendidas e (res)significas necessitam olhar para o contexto das práticas
curriculares por serem elas a materialização entre aquilo que se discute e o que se concretiza.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os professores foram questionados sobre a influência do esporte de rendimento na
organização dos jogos escolares e se achavam possível novas formas de organização dessas
práticas em contexto educacional. Todos os professores consideram que há um predominância
da lógica do rendimento esportivo no formato dos jogos escolares e apresentam problemáticas
importantes para a constituição de novos formatos na instituição, sendo um processo
desafiador o que exige mudanças de postura e concepções de esporte escolar.
P1: O predomínio do esporte de rendimento ele é claro. Eu até acredito que é
possível sim trabalhar isso de novas formas. Mas é extremamente
complicado. Vai exigir um trabalho, negociação, conscientização.
P4: Só em pensar em um formato contrário já é meio estranho, em pensar em
conceber algo contrário do que é visto. Mas existe sim, existe sim! [...] Mas
como vamos construir isso? Algo que vai ser lento.

O desafio da reconstrução de um modelo contra hegemônico fica nítido nos relatos dos
professores e reflete as tensões entre um projeto de escolarização e as práticas sociais
(VAGO, 1996) o que exige um trabalho de negociação e resistência. Os professores P2 e P5
destacam outras possibilidades de organização como pode ser visualizado a seguir:
P2: Devemos nos perguntar quantos alunos não tiveram a oportunidade de
vivenciar devido a fragilidade em torno da realidade escolar. É possível fazer
diferente. Pensar num festival de cultura corporal que abarque competições
de esportes, danças, teatro, jogos e brincadeiras populares;

P5: [...] Talvez outros lugares poderiam realizar os jogos atrelando a
arte e cultura [...].

Quando os professores analisam a possibilidade de construir novos formatos ressaltam
ser possível na perspectiva interna, com abrangência por campi, sendo necessário iniciar a
mudança em cada contexto, destacam
P5: Eu acho interessante o formato dos jogos que se tem. Mas também
acho que pode ter um formato melhor. [...] Eu acho essa proposta
possível em jogos de menor abrangência;
P6: Pergunta complicada [...] Se partir do pressuposto dos jogos da rede
Instituto Federal o modelo é esse. Se quisermos participar é desse jeito. [...]
podemos pensar em novas formas dentro da nossa instituição a nível interno
[...] Mas falando de jogos da rede federal o modelo é esse, é secular;

Essas visões revelam o quanto à lógica hegemônica do rendimento esportivo ainda
influencia o modelo de jogos escolares, perfazendo-se como modelo inalterado na perspectiva
da rede federal. É válido ressaltar a concepção de P3 sobre essa perspectiva de rendimento na
instituição como algo simbólico, não existindo de fato, condições e espaço para o fiel
cumprimento da perspectiva do rendimento, destaca
P3: Eu não tenho problema nenhum em conceber o esporte de
rendimento dentro da instituição escolar. Contudo que, a instituição dê
condições para que esse tipo de esporte seja desenvolvido. [...] se é
válido esse investimento na formação de atleta dentro de uma
instituição educacional, tem que ver que instituição é essa! [...] porque
o que tem acontecido é que a ideia do esporte de rendimento sem ele
acontecer influencia todo modo de ser do professor e da escola sem
precisar que o esporte de rendimento aconteça sem sua natureza
concreta. Acontece no meu ponto de visto uma alienação da pratica
cultural esportiva.
A fala de P3 nos ajuda a refletir sobre o esporte na perspectiva do rendimento e sua
relação com a escola e suas condições materiais e estruturais (KUNZ, 2014). A sua lógica de
organização não condiz com a democratização de acesso ao contexto educacional, além disso
não termos aparato humano, material e estrutural para sua realização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os docentes dentro da instituição não se sentem motivados institucionalmente para a
participação dos jogos escolares, no entanto, apesar das dificuldades e desafios, mantém a
participação por considerar ser um direito dos alunos e assim, o que os motivam a participar
dos jogos escolares dos Institutos Federais é garantir aos estudantes acessos as experiências.
Os professores reconhecem o predomínio do esporte de alto rendimento na
organização dos jogos escolares dos Institutos Federais e apontaram ser desafiador assumir
um novo formato. Mas acreditam em outras possibilidades de organização. Propuseram
iniciar a construção de um novo formato numa perspectiva mais interna em cada Campus,
podendo vir a se estender em nível de Intercampi.
Constatamos que os docentes não se identificam como técnico de modalidades e que
sua identidade profissional resiste ao perfil do profissional técnico. O fato dos professores não

se perceberem como técnicos traduz uma negação a visão de professor treinador/ aluno atleta
em que impera o rendimento esportivo em detrimento dos aspectos educacionais.

SCHOOL GAMES AND SPORTS PERFORMANCE: THE
PERCEPTION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT
It discusses the perception of the Physical Education teacher about school games in relation
to sports performance. It is characterized as a qualitative, descriptive and field research.
Seven teachers participated by conducting a semi-structured interview. Teachers recognize
the predominance of high-performance sports in school games and do not identify themselves
as sports coaches. A tensional relationship between educational goals and the hegemonic
sporting process at school is revealed.
KEYWORDS: Jogos escolares; Rendimento esportivo; Percepção docente.

JUEGOS ESCOLARES Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: LA
PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
RESUMEN
Se discute la percepción del docente de Educación Física sobre los juegos escolares en
relación al rendimiento deportivo. Se caracteriza por ser una investigación cualitativa,
descriptiva y de campo. Siete profesores participaron en una entrevista semiestructurada. Los
profesores reconocen el predominio de los deportes de alto rendimiento en los juegos
escolares y no se identifican como entrenadores deportivos. Se revela una relación tensional
entre los objetivos educativos y el proceso deportivo hegemónico en la escuela.
PALABRAS CLAVE: Juegos escolares; Rendimiento deportivo; Percepción del profesor.
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LUTA MARAJOARA NA/DA ESCOLA1
Maria do Perpetuo Socorro Sarmento Pereira,
Secretaria Executiva de Educação do Pará (SEDUC-PA)
RESUMO
Esta vivência foi concretizada em uma escola pública – Tucuruí-Pará, para ampliar os
conhecimentos dos alunos e proporcionar que os mesmos conheçam a luta marajoara.
Inicialmente, detectamos que 97% dos alunos envolvidos não conheciam a Luta Marajoara,
sendo 93% do total de alunos paraenses. Após a vivência deste conteúdo, os alunos se
declararam satisfeitos com a experiência nas aulas e no I Torneio de Luta Marajoara
escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Luta marajoara.
A LUTA MARAJOARA
É uma luta corporal originalmente brasileira. Originária das práticas de lazer dos
caboclos da região do Arari, na ilha do Marajó. Nesta região há a cultura da criação de
búfalos, animal que pode ter influenciado na criação da luta.
Alguns autores relatam a influência das práticas do povo indígena Aruás e a influência
dos escravos africanos no seu surgimento. No entanto, não há comprovação de tal influência.
Outras teorias surgem com maior poder de coerência e proximidade com os combates
contemporâneos da luta marajoara, relatando a influência das brigas entre búfalos observadas
pelos caboclos e reproduzidas depois, em momentos de lazer para aquecimento do corpo ao
final do dia de trabalho nos campos marajoaras. A luta também pode ser chamada pelos
nomes de: agarrada, cabeçada, lambuzada ou derrubada.
Esta luta reúne características próximas a outras artes marciais, como a Greco
Romana, onde nesta luta:
Não é permitido aos lutadores o emprego das pernas, além de ser proibido
agarrar a região abaixo da linha da cintura. É estritamente descartado o uso
das pernas em tesoura; o lutador deve combater em posição ereta, usando os
braços e tentando levar seu adversário ao solo para conseguir os pontos. A
técnica da luta greco-romana exige pernas e braços fortes, além de agilidade
para o arremesso, a derrubada e a chave. (MATOS, 2005, p. 168)

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

A luta marajoara é praticada por ambos os sexos. A posição dos chifres dos búfalos, ao
travarem lutas por território e pelo domínio de bandos e suas fêmeas, teria sido
demoradamente observado pelos caboclos e posteriormente reproduzidos nas posições iniciais
da atual luta marajoara. O local das lutas, deve ter solo com areia, argila ou grama, pois a
regra básica é derrubar o oponente no chão e encostar suas costas o suficiente para que seja
considerado dominado. Para definir o perdedor basta a observação da área da costa suja pelos
detritos do solo: lama, argila ou grama.
Alguns golpes são considerados perigosos de serem aplicados em combate e foram
proibidos, são eles: Boi Laranjeira, Infincada e Recolhida. As regras diferenciam-se de um
município para o outro, mas as regras básicas são:
• 1. Mínimo duas categorias de lutadores com base no peso, até 80 kg e superior a 80
kg; além dos gêneros, onde o lutador tem oponente do mesmo sexo; e o respeito a
faixa etária, discriminando o Amador (até 35 anos) e o Master (acima de 35 anos);
• 2. O “pé casado” deverá ser a posição inicial de luta e servirá também para reinicio
de combate em caso de intervenção da arbitragem;
• 3. Um círculo com raio de pelo menos dois metros deve ser desenhado no chão para
servir de área de combate, não podendo os lutadores saírem desta área.
• 4. Proibido o uso de óleos ou qualquer tipo de adereço sólido no corpo, muito menos
unhas destacadas.
• 5. Proibido o uso de atos contundentes com qualquer parte dos membros: socos,
chutes e tapas. E estrangulamentos, como chaves de braços ou pernas.
• 6. A luta deverá desenvolver predominantemente em pé, buscando sempre a projeção
através de agarradas, empurradas e puxadas, desequilibrando o adversário rumo ao
solo. Nos casos em que ocorrerem a derrubada sem que a costa seja posta em contato
suficiente com o solo para a finalização do combate, deverá o arbitro permitir a luta de
chão somente o tempo suficiente para que o esforço na finalização seja concluído. A
falta de progresso na disputa pela finalização dará ao arbitro a condição de
intervenção, solicitando os dois lutadores para que voltem a posição de “pé casado”
em pé, reiniciando a disputa.
• 7. A equipe de arbitragem deverá ser composta por até três técnicos conhecedores
das regras. Sendo dois árbitros auxiliares que permanecem do lado de fora do círculo
observando toda a movimentação, para indicar ações irregulares ou auxiliar na decisão
final, caso a luta não seja finalizada no tempo comum. O árbitro principal é o
responsável pela integridade física e moral dos atletas e pela aplicação correta das
regras, permanecendo para isso dentro do círculo de combate. Cabe somente a ele a
responsabilidade de iniciar, interromper ou encerrar o combate.
• 8. A luta ocorrerá em round único, com tempo de até cinco minutos. Caso a luta não
seja definida neste tempo (empate), os árbitros votam para desempatar; podendo ser
dada uma prorrogação de até três minutos.
Na contemporaneidade a luta também vem sendo praticada em tatames, em menor
proporção, fora da ilha do Marajó, pois ainda há muito o que se fazer para que essa luta seja

divulgada, conhecida e praticada por todos, e em especial os paraenses, que em sua maioria a
desconhecem. Ressaltamos a importância de ser incorporado na graduação de Educação
Física o conhecimento da luta marajoara e consequentemente no contexto escolar, sendo de
fundamental importância para difundir esta tão rica manifestação de nossa região. Desta
forma:
O país poderá incluir a luta marajoara no seu mapa cultural, principalmente
da região norte e poderá permitir, além do seu desenvolvimento, o uso
pedagógico na infância e na adolescência dos paraenses (ASSIS; PINTO;

SANTOS, 2011, p. 1)

A INSERÇÃO DA LUTA MARAJOARA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
No ano letivo de 2017, 2º bimestre, foi proporcionando aos alunos do 2º ano do ensino
médio regular – 11 turmas, aproximadamente 385 alunos da E.E.E.M. “Deputado Raimundo
Ribeiro de Souza”, dentro do conteúdo luta, a vivência da luta marajoara.
No 1º momento, foi aplicado questionário para verificar qual o grau de conhecimento
prévio dos alunos sobre esta luta e identificou-se que 97% dos alunos afirmaram não ter tido
contato com a luta Marajoara.
Gráfico 01: Contato com a luta marajoara

Gráfico 02: Estado de nascimento

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Em relação ao questionamento: Em que Estado nasceu? Foi detectado que 93 % dos
alunos são paraenses, 4% são oriundos do Estado do Maranhão e 1% nascidos no Estado do
Piauí, Guiana Francesa e São Paulo. Apesar de 93% dos alunos terem nascido no Estado do
Pará, e, sendo a luta marajoara originária deste Estado, a maioria dos alunos afirmaram não
ter tido nenhum contato com a luta marajoara anteriormente. Este é um fator preocupante,

pois desta forma, não estamos ampliando o leque de conhecimentos significativos da
Educação Física Escolar para os alunos.
No 2º momento, foi apresentado a luta marajoara: origem, como era desenvolvida a
luta no passado e na contemporaneidade, movimentos característicos, tendo como objetivo de
ensino os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. É importante o professor refletir
sobre os conceitos que estão ligados aos procedimentos selecionados e nas reflexões que
possam causar mudanças de atitudes dos alunos em relação aos conteúdos explorados nas
aulas (MALDONADO; BOCCHINI, 2013).
No 3º momento, passamos para a vivência prática da luta, onde os movimentos
característicos passaram por adaptação e sistematização, no intuito de serem desenvolvidos na
Educação Física Escolar. Nesta etapa, a turma passou a vivenciar os movimentos básicos da
luta “da” escola (início com “pé casado” e desequilíbrio), através de jogos lúdicos. O jogo
aqui é compreendido como estratégia para o ensino significativo das lutas, considerando as
ações motoras das lutas como jogo, pois representam de forma lúdica as vivências corporais
das práticas da luta, sistematizada de forma adaptada e didática, com fins educacionais
(RUFINO; DARIDO, 2015).
Após estarem bem familiarizados com os movimentos básicos da luta, passamos ás
lutas no tatame, onde deveriam seguir as regras básicas da luta marajoara, mas sem esquecer
que não estava lutando “contra”, mas “com” o colega de sala. Entre uma luta e outra, havia
pausa para os questionamentos e dúvidas da turma – uma roda de conversa. Neste momento
relatavam o grau de cansaço e aceleração do batimento cardíaco e como haviam vivenciado
no 1º bimestre o conteúdo capacidades físicas, estavam cientes das modificações que estavam
ocorrendo no organismo durante a luta, ficando impressionados com o grau de aceleração do
batimento cardíaco em pouco período de luta.
No final do bimestre, questionou-se: o que vocês acharam da luta marajoara? As
opiniões foram bem estimuladoras, destacaram a surpresa em conhecer uma luta originária de
seu Estado. E, também se declararam satisfeitos em conhecer e vivenciar essa manifestação
da cultura corporal de movimento. Surgindo a proposta da construção do torneio de luta
marajoara, o torneio foi um sucesso, servindo de divulgação para a comunidade escolar e
externa. No I Torneio de Luta Marajoara escolar, houve a participação de 47 alunos: 23
meninas e 24 meninos - a participação no torneio não era obrigatória. Os alunos participaram

nas lutas, na organização ou vieram assistir e torcer pelos que estavam lutando. Fizemos
adaptações da luta marajoara para o contexto escolar, onde usamos tatames e dividimos
conforme quadro abaixo:
Quadro 01: Divisão Sexo / Idade para participar do torneio
I TORNEIO DE LUTA MARAJOARA
FEMININO

SEXO

MASCULINO
50 – 60 Kg

PESO

60 – 70 Kg

Acima de 70 Kg
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

É evidente que há muito o que se fazer para que essa luta seja conhecida, divulgada e
praticada por todos.Nesta perspectiva, é de suma importância que os cursos de graduação em
Educação Física incorporem no seu currículo a luta marajoara, para a construção de um
conhecimento ampliado sobre esta luta, possibilitando a organização e sistematização desse
conteúdo para a EFE. Sendo também de igual importância a qualificação docente que, em
muitos casos, frequenta uma graduação deficiente em relação a esse conteúdo, sendo
importante as “ações que possam contribuir para a valorização do conteúdo lutas, assim
como, ações de formação continuada e implementação de materiais didáticos que auxiliem os
professores que efetivamente estão intervindo na escola (RUFINO; DARIDO, 2015).

MARAJOARA FIGHT AT THE SCHOOL
ABSTRACT
This experience was accomplished in a public school - Tucuruí-Pará, to expand students'
knowledge and provide them with an experience of the Marajoara fight. Initially, we detected
that 97% of the students involved did not know the Marajoara Fight, being 93% of the total
students of Para. After the experience of this content, the students declared themselves
satisfied with the experience in the classes and in the I Tournament of School Marajoara
Fight.
KEY WORDS: School Physical Education; Marajoara Fight

LUCHA DE MARAJOARA EN LA ESCUELA
RESUMEN
Esta vivencia se concretó en una escuela pública - Tucuruí-Pará, para ampliar los
conocimientos de los alumnos y proporcionar que los mismos conozcan la lucha marajoara.
Inicialmente, detectamos que el 97% de los alumnos involucrados no conocían la Lucha
Marajoara, siendo el 93% del total de alumnos paraenses. Después de la vivencia de este
contenido, los alumnos se declararon satisfechos con la experiencia en las clases y en el I
Torneo de Lucha Marajoara escolar.
PALABRAS CLAVES: Educación Física escolar; Lucha marajoara.
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE CRIANÇAS E SEU
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DANÇA NO ENSINO
REMOTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA1
Pedro Gabriel Viana do Amaral,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
RESUMO
O objetivo da pesquisa é descrever uma experiência de ensino de aulas de dança durante o
Ensino Remoto e compreender como as crianças se relacionaram com este objeto de ensino,
por meio de narrativas autobiográficas. Adotou-se como abordagem metodológica o uso da
pesquisa biográfica por meio entrevista. Apesar do contexto pandêmico, as crianças
conseguiram executar as atividades propostas e narrar sobre como se relacionaram com os
saberes das danças.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; narrativas autobiográficas; dança; ensino remoto.

INTRODUÇÃO
Em 11 de março de 2020, o Coronavírus (COVID-19) foi caracterizado como
pandemia pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020) e a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Estabeleceram-se medidas de isolamento social para evitar a transmissão do
vírus. Os serviços não essenciais passaram atuar em home office, já serviços essenciais se
mantiveram abertos seguindo protocolos sanitários (OPAS, 2020).
As escolas, não sendo consideradas serviços essenciais, adotaram novos meios para
manutenção de vínculos e para desenvolver questões didático pedagógicas. O ensino remoto
foi imposto “às pressas”, sem diálogos com docentes, discentes e famílias (MONTEIRO,
2020). Então, a Educação Física precisou repensar sua atuação pedagógica para construção do
saber.
Trabalhos sobre propostas didático pedagógicas na Educação Física escolar neste
momento histórico são necessários. Os objetivos desta pesquisa são: descrever a experiência
de ensino de aulas de dança durante o Ensino Remoto; compreender como as crianças se
relacionaram com este objeto de ensino, por meio de narrativas autobiográficas.
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DIMENSÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
Perspectivas de narrativa autobiográfica são evidenciadas em trabalhos de Educação
Física em meados dos anos 80 (VENÂNCIO; NETO, 2019). Almeida Junior (2016, 2017),
aponta as aulas como meio de continuidade da formação docente, e a narrativa permite
reflexões, novos sentidos e significados educacionais. Venâncio (2014), expõe carências de
pensar a narrativa na educação pela perspectiva discente, ressaltando a importância destes
sujeitos narrarem sobre suas experiências nas aulas de Educação Física.
Suárez e Dávila (2018), citam narrativas, histórias orais e os relatos de experiência
como recursos metodológicos cada vez mais utilizados pelos pesquisadores de educação.
Delory-Momberger (2016, p. 136) entende a pesquisa biográfica como processo de
“constituição individual (de individuação), de construção de si, de subjetivação, com o
conjunto das interações que esses processos envolvem com o outro e com o mundo social”.
Consequentemente, os sujeitos da prática pedagógica poderiam construir relacionamentos de
saber na pandemia, à medida que narrassem sobre si.
Portanto, analisaram-se registros de crianças do 1º ao 4º ano (6 a 9 anos), produto da
avaliação do docente, baseada em 4 perguntas, ancoradas nos aspectos básicos do ensino da
dança: corpo dançante; aspectos rítmicos e de movimento; corpo dançante em grupo;
improvisação e criação; aspectos coreográficos e aspectos contextuais da dança
(GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2017). As perguntas poderiam ser respondidas via
áudio, desenho ou escrita.
CONTEXTO ESCOLAR
A pesquisa foi realizada em escola privada, na região centro-sul de Belo Horizonte. A
maioria dos estudantes tem dispositivos e internet, com acesso aos conteúdos enviados pelas
plataformas virtuais. As aulas aconteceram de forma síncrona 1 vez por semana durante 40
minutos, pelo Google Meet. Utilizou-se o Google Classroom, apenas para atividades de casa e
postagens de aulas para estudantes que faltavam.
PROCESSO DE ENSINO DA DANÇA NO ENSINO REMOTO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), diz que a dança
explora movimentos corporais com práticas rítmicas-expressivas. Optou-se por trabalhar a

Unidade Temática de Danças, pensando no contexto da Educação Física, refletindo qual seria
o lugar da dança. O docente organizou as práticas segundo as dimensões do conhecimento de
dança da BNCC e de González, Darido e Oliveira (2017):
Aula 1: brincadeira de Estátua Musical em diferentes pulsações. O comando é alterado
para que as crianças caminhem, pulem e dancem seguindo a pulsação. Foi necessário
conceituar o que era pulsação.
Aula 2: Passar as músicas. Ouvir o compilado e sentir as emoções que a música
passava. Variar partes do corpo que podem se movimentar - face, membros superiores,
membros inferiores, sentado, deitado, de olhos fechados. Propor discussão sobre dançar sem
precisar de todo o corpo.
Aula 3: Duas músicas usadas. Deveriam separar duas camisas para a realização e usálas para fazer a dança e “desenhar” novos movimentos.
Aula 4: Elementos coreográficos com música completa. Início sem música. Solicitar
que sigam a pulsação proposta: caminhar, pular, dançar no chão, dançar em plano médio,
dançar em plano alto. Formar grupos, e cada um terá um comando diferente. Finalização
perguntando as percepções das crianças sobre o processo.
Aula 5: Repetir a oficina passada usando uma música de base. Escolher um amigo da
chamada para imitar os movimentos como forma de aquecimento. Formar grupos para brincar
com as pulsações e os elementos coreográficos. Durante a oficina os grupos mudam,
possibilitando novas organizações e criações.
RELACIONAMENTO DAS CRIANÇAS COM A DANÇA
As crianças narraram sobre a dança e o contexto em que estão inseridos. O estudante
do 4º ano, 9 anos, disse: “Antes, quando começou, achava tudo diferente. fazer aula assim,
online. Agora, tá mais de boa, já acostumei, já.” (DADOS DA PESQUISA, 2020). Outra
criança disse sobre sua vergonha em se expor na dança, mas que ao final, aquela barreira era
ressignificada e ela se sentia mais confortável. Passeggi et al. (2014) diz que a partir de
reflexões, as crianças conseguem narrar acontecimentos e sentimentos, seja incômodo,
vergonha, felicidade ou algum sentimento que não se traduz na escrita - tendo em vista que
uma criança usou do registro iconográfico.

Sobre corpos dançarem em diferentes pulsações, algumas crianças se aprofundaram
nas especificidades da dança, narrando sobre pulsação e expressividade. Outras falaram sobre
estranhamentos e preferências rítmicas. Sobre o que era dança antes e depois das oficinas,
houveram narrativas com percepções diferentes: descoberta das diversas possibilidades de
dançar e o gosto por descobrir novas formas; existência de ponto de giro, pois a criança sai de
um lugar de quem ouve para se recolocar enquanto alguém que dança; experiência de não
fixar-se em apenas algumas partes do corpo, podendo ampliar essa exploração. Santos et al.
(2015, p. 2010), infere que o aprendizado é epistêmico, construído do relacionamento consigo
mesmo e com aquilo que o cerca.
Sobre dançar com objetos e conhecer alguma dança que usa objetos, cada um trouxe à
memória uma prática próxima a sua realidade, seja sobre ginástica artística praticada no clube
com elementos parecidos com as danças; do Maculelê aprendido na escola, que traz a música
e a coreografia; ou de clipe da banda Queen. A avaliação não se preocupou com o
maniqueísmo de “certo e errado”, mas sim como os estudantes deram sentido à sua prática
(SANTOS et al., 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A princípio, o docente se sentia inseguro com a organização das aulas de dança.
Principalmente, porque não houve formação para reconstruir sua prática pedagógica dentro
deste cenário, o que poderia gerar práticas reducionistas e sem sentido para os estudantes.
Ao compreender que a narrativa daria novos sentidos e significados a prática
pedagógica, e em consonância com González, Darido e Oliveira (2017), percebeu-se o
relacionamento dos estudantes com o ensino da dança no modo remoto, em suas narrativas
que revelaram seus sentimentos, memórias vividas, descobertas, novas sensações e formas de
dançar.
Sobre o saber da dança, as narrativas evidenciaram que no cenário pandêmico as
crianças conseguiram realizar inferências sobre o conteúdo trabalhado, seja através do que já
sabiam, pelas memórias, descobertas, modos de dançar, modos de sentir, de pulsar ou de
simbolizar aquela prática, fazendo o movimento denominado de saber relacional. Ademais,
não há pretensão de legitimar a prática do Ensino Remoto.

CHILDREN'S AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES AND THEIR
LEARNING-TEACHING PROCESS OF DANCING IN REMOTE
TEACHING: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The aim of this research is to describe an experience of teaching dancing classes through
Remote Teaching and to understand how children related to the teaching object by applying
autobiographical narratives. The use of biographical research through interviews was
adopted as a methodological approach. Despite the pandemic context, children were able to
execute the proposed activities and to make a biographical narrative on the dancing practice.
KEYWORDS: physical education; autobiographical narrative; dancing; remote teaching.

RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS INFANTILES Y SU PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE DANZA EN LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA: INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
El objetivo de la investigación es describir la experiencia de clases de danza durante la
Enseñanza Remota y comprender cómo los niños se relacionan con este objeto de enseñanza
por medio de sus relatos autobiográficos. Fue adaptado como enfoque metodológico el uso
de la investigación biográfica por medio de entrevistas. A pesar del contexto pandémico, los
niños consiguieron realizar las actividades propuestas y tejer relatos autobiográficos sobre
la práctica de danza.
PALABRAS CLAVES: educación física; relatos autobiográficos; danza; enseñanza a
distancia.
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NARRATIVAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA
CONSTRUÇÃO CURRICULAR: ENTRE PRESENÇAS E AUSÊNCIAS
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RESUMO
O estudo tem como objetivo narrar as ausências e presenças no jogo da especificidade desta
disciplina na construção curricular de uma Rede Municipal. Adensamos este processo pela
pesquisaformação, situada no campo das pesquisas narrativas (Auto) Biográficas. As
narrativas docentes foram registradas a partir do diário no campo do pesquisadornarrador.
Revelou, uma disputa sobre seu objeto de estudo, elementos formativos e características no
Município a partir da experiência em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas1; Pequisaformação 2; Experiências 3; Educação Física 4;

NOTAS DE UM MEMORIAL: “É NO MEIO DO CAMINHO...”
Começo este texto pela dimensão e potência do memorial que nos dizeres de Passegi
(2008) é um gênero acadêmico autobiográfico, sendo a arte profissional de tecer uma figura
pública de si que permitem ao sujeito tecer suas experiências, memórias, vivências e reflexões.
É nesse sentido que ocupo este formato de texto, pensando esta seção pelo recorte necessário
ao espaçotempo da escrita.
Inicio, então, na temporalidade curricular da Rede Municipal de Duque de Caxias, como
professor de Educação Física (EF) iniciante na carreira desde 2016, vivo discussões sobre o
contexto de greve deflagrada em vários momentos, a luta por melhores salários, a resistência
pelos ataques ao nosso plano de carreira pelo atual Governo e a construção do Plano Municipal
de Educação (PME) do Município.
Em 2019, ocorre a “Reestruturação Curricular” (RC) a partir do I Seminário sobre
Concepções Curriculares, onde a Secretaria Municipal de Educação (SME- Duque de Caxias)
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apresenta um edital para a contratação de professores redatores do currículo que seria
construído entre (2019-2020). As atividades que comporam o processo de foram organizadas
em quatro etapas: Preparação, Deliberação, Consulta Pública e Apropriação.
Eu, pesquisadornarrador, faço o processo seletivo e sou convocado para trabalhar como
um dos professores redatores do componente curricular EF. Ou seja, encontro-me nesses entrelugares que ocupo também como professor da Rede. Para Hissa (2013), a palavra do autor não
se exclui do texto de pesquisa. É nesse sentido que coloco-me cada vez mais nesse texto não
me distanciando daquilo que vivi, pois eu sou a metodologia que uso. Nessa trilha com os
professores de EF, em 2020, nos encontramos para realizarmos o único Grupo de Trabalho
(GT) antes da deflagração da Pandemia do Sars-Covid-19. Essa experiência apresenta-se no
âmbito dos vestígios a partir das narrativas na disputa pela Política Curricular (PC) (20192020). Nosso objetivo será apresentar as pistas no debate sobre a especificidade da EF pelas
dimensões das presenças e ausências no contexto vivido pelo pesquisadornarrador com o seu
diário no campo da Rede Municipal de Duque de Caxias.
A

PESQUISAFORMAÇÃO

E

O

DIÁRIO

NO

CAMPO

DE

UM

PESQUISADORNARRADOR
O conceito de pesquisaformação articula-se à abordagem (Auto) Biográfica pelas
histórias de vida, por meio das narrativas docentes nos processos de formações pessoal e
profissional e nessa relação a sua identidade docente (MOTTA;BRAGANÇA, 2019). É no
caminhar da pesquisa que fazemos e desfazemos as rotas que nos são colocadas pelos dilemas
e tensões da realidade. No diálogo com Motta e Bragança (2019, p.1037), constato que no Brasil
“temos como um dos precursores na direção de práticas educativas que consideravam a vida e
a trajetória de professores e professoras, a obra de Paulo Freire”.
A potência da experiência afirma a pesquisaformação como um modo outro de
compreender o conhecimento em Educação. Outras nuances dos estudos dos processos de
formação, visto que “a experiência e a compreensão de formação experiencial, constituem-se,
a partir dos relatos da história de formação, mediante a narrativa das experiências com as quais
o sujeito aprendeu” (MOTTA; BRAGANÇA, 2019, p.1040).
Vivemos a encarnação da pesquisaformação imbuída de uma intencionalidade de
tensionar o processo de RC. Incorporo, dimensões propostas por Walter Benjamin, pois “os
narradores gostam de começar a sua história com uma descrição das circunstâncias em que

foram informados dos fatos que vão contar a seguir (BENJAMIN, 1996, p.205). Como no
debate curricular, escolhas devem ser feitas, dando vestígios daquilo que se quer dizer. A
primeira que defendo se refere aos sentidos presentes nas palavras “de” (preposição) e “no”
(contração da preposição “em” com artigo ou pronome “o”) que trazem à tona diversos
significados, todavia é necessário argumentar sobre isso. Compreendemos que participar do
processo de RC nos coloca “no” campo, inserido e fazendo parte da construção dessa PC.
Nesse campo teórico-metodológico os estudos de Benjamin (1996) tensionam “as ações
da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor se
desapareça de todo” (BENJAMIN, 1996, 198). No diálogo com o processo de RC os sentidos,
discursos, disputas sobre a PC (2019-2020) da disciplina escolar EF se reverberaram no uso do
diário no campo como dispositivo da pesquisaformação.
A ação de “diarizar” se constituiu como uma das experiências fundantes da pesquisa.
“O ato de escrever não se opõe ao de pesquisar. O exercício de pesquisa no âmbito da ciência
implica, obrigatoriamente a presença do pensamento que se organiza e fortalece através da
escrita” (HISSA, 2013, p.108). No dia-a-dia ação e reflexão foram se mostrando como
elementos formativos nesse processo de RC. O jogo da especificidade da EF: Entre presenças
e ausências, é um episódio composto pelas narrativas que vamos apresentar a seguir.
NARRATIVAS NO JOGO DA ESPECIFICIDADE NA EF: ENTRE PRESENÇAS E
AUSÊNCIAS
O “caos” político que pode se instaurar ou que possivelmente já está instaurado em nosso país deve
ser contextualizado, pois existem discursos e ações que reafirmam a desvalorização do trabalho
docente. Analisamos que o “velho” e o “novo” tecnicismo continuam sobrevoando nossos fazeres e
saberes, querendo nos controlar com PC verticais que não possuem sentido e significado para a
comunidade escolar em si. Quando pensamos a Rede constatamos que a mesma possui uma grande

diversidade em termos de classe, gênero, raça e etnia. Reconhecemos a presença histórica, política e social das
desigualdades e injustiças sociais nesse contexto. O nosso trabalho perpassa por essa leitura e o olhar atento,
crítico e reflexivo às múltiplas realidades e marcadores sociais, principalmente na inteção de construir práticas
pedagógicas que respeitem as individualidades, diferenças, bem como, favoreçam o encontro, o diálogo
intergeracional, a consciência coletiva, a socialização e a afetividade. Partimos também do patrimônio cultural
corporal dos alunos que atendemos na Rede. Essa perspectiva dialoga com o eixo movimento e sua importância
nas aulas de EF. Além disso, não é só se movimentar. Pontuamos que o corpo e o movimento são objetos de
estudo da EF e que devemos contextualizar o “que” é movimento, “para que”, “como”, e “porque” nos
movimentamos. A EF deve se atentar e proporcionar aos alunos o acesso a atividade física através do movimento
humano acumulado histórica e socialmente pela cultura. (Diário no campo, 10 de março de 2020)

Iniciamos este jogo com o trecho que já anuncia uma disputa no contexto da
especificidade na EF narrada pelos professores no que se refere a desvalorização do trabalho

docente. Mostra um posicionamento político-epistemológico acerca do que vem se revelando
como uma construção social sobre visões e senso comum da atuação docente no Brasil e papel/
função do professor de EF na escola.
Amplio esse debate trazendo a escrita de Arroyo (2013) sobre o trabalho humano e sua
disputa na centralidade dos currículos, visto que um dos conhecimentos não reconhecidos nos
curriculos “é aquele produzido nas experiências da docência, do trabalho docente, o que leva
ao não reconhecimento dos professores como sujeitos de conhecimentos” (ARROYO, 2013,
p.83). Esta pequena narrativa me teletransporta para o debate. Presença, entrelaçada com
dimensões do ser professor da Rede a cinco anos, professor redator, pesquisadornarrador, mas
que enriqueceram essa experiência ouvir e narrar o currículo da EF neste Município. Destaco
que viver o cotidiano da escola que leciono corrobora com essas percepções iniciais acerca da
diversidade discente na Rede.
Nós, professores, aos nos referirmos a diferentes concepções do objeto de estudo da
EF, mencionamos termos que merecem ser destacados e aprofundados a fins de compreensão
no campo como: “corpo e movimento”, “patrimônio cultural corporal”. Dois elementos de
sentidos de EF que compõe um debate, mas que Bracht (2003) já realizou mostrando a
existência de expressões-chave a fins de identificação como: atividade física, movimento
humano, movimento corporal humano, motricidade humana, movimento consciente, cultura
corporal, cultura corporal de movimento ou cultura de movimento.
Por esses elementos de sentidos apresentados por Bracht (2003) identifico que aqueles
elucidados pelos professores da Rede caminham para a questão tratada dentro de marcos
científicos, filosóficos e políticos que divergem profundamente uns dos outros, em que as
formulações têm se desenvolvido num campo de disputas dentro desta área específica do
conhecimento sob diferentes perspectivas. Identifico uma preocupação nessa experiência de
ouvir e narrar com os professores de EF direcionado a questão do conhecimento acumulado
históricamente e culturalmente. Essa perspectiva, resgata uma premissa relacionados aos
princípios do pensar o que é a EF e seu objeto de estudo. A narrativa dos professores de EF
introduzem outros princípios do pensar o que é a EF, trazendo marcadores sociais para além da
questão de classe social.
Identificam uma perspectiva da diversidade pelas questões de gênero, raça e etnia. As
pistas sobre concepções de EF que os professores apresentam coadunam com esses marcadores,

ou seja, favorecem a compreensão de que gênero, etnia, raça estamos falando? Que histórias
esses sujeitos trazem ? Como se identificam e reconhecem a sua presença no mundo?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando outros modos de expressar a composição e trajeto da pesquisaformação, faço
a opção epistemopolítica de apresentar um trecho da narrativa escrita e reflexiva do diário no
campo pelo movimento de reflexividade autobiográfica. Houve o disparo volumoso das
questões tão caras ao campo da EF por um trecho. Ou seja, recontextualização dos paradigmas
do campo da EF entrelaçados a caracterização da Rede pelas narrativas do primeiro GT. Por
fim, a experiência pelo campo da formação e a prática pedagógica como elementos essenciais
para pensar

o currículo em ação e na prática, bem como, o posicionamento sobre a

desvalorização do trabalho docente, pensando os desdobramentos da EF no Município e pistas
das concepções de EF narradas pela dimensão da experiência docente.

NARRATIVES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE
CURRICULUM CONSTRUCTION: BETWEEN ATTENDANCE AND
ABSENCES IN THE SPECIFICITY GAME
ABSTRACT
The study aims to narrate the absences and presences in the game of the specificity of this discipline in
the curricular construction of a Municipal Network. The teachers' narratives were registered from the
diary in the researcher-narrator's field. It revealed a dispute about its object of study, formative
elements and characteristics in the Municipality based on the experience in question.

KEYWORDS: Narratives1; Research training 2; Experiences 3; Physical Education 4;

NARRATIVAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
CONSTRUCCIÓN CURRICULAR: ENTRE ASISTENCIA Y
AUSENCIAS EN EL JUEGO DE ESPECIFICIDAD

RESUMEN
El estudio tiene como objetivo narrar las ausencias y presencias en el juego de la especificidad
de esta disciplina en la construcción curricular de una Red Municipal. Profundizamos este
proceso a través de la investigación-formación, ubicada en el campo de la investigación
narrativa (Auto) Biográfica. Las narrativas de los profesores se registraron del diario en el
campo del investigador-narrador. Reveló una disputa sobre su objeto de estudio, elementos
formativos y características en el Municipio a partir de la experiencia en cuestión.
PALABRAS CLAVE: Narrativas1; Formación investigadora 2; Experiencias 3; Educación
física 4;
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O BONDE DO 5ºA, FUNK E “PASSINHO DOS MALOKA”: O
CURRÍCULO PÓS-CRÍTICO EM QUATRO ATOS1
Pedro Xavier Russo Bonetto,
Secretaria Municipal de São Paulo (SME-SP); Faculdade Flamingo (FaFla)
RESUMO
O texto em questão apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida na Educação Física
escolar na perspectiva pós-crítica do componente. A tematização se deu a partir do funk e da
dança do passinho. Reconhecendo parte da cultura corporal dos estudantes, foram
produzidas atividades de vivência das danças, com criação de letras, músicas e vídeos. Por
meio de ações de problematização, demonstrou-se que a má fama e a dança com “passinhos”
não são novidades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Currículo Cultural.
ATO 1: FUNDAMENTAÇÃO
A experiência aqui narrada é parte da experiência curricular realizada durante todo o
primeiro semestre de 2018 em uma EMEF da rede municipal de São Paulo. As atividades
descritas consideram a escrita curricular promovida com uma classe de quinto ano. Nos anos
anteriores, tínhamos tematizado brincadeiras, capoeira e vôlei e por conta disso, estávamos
aguardando as primeiras conversas com a turma para propormos a tematização de práticas de
ginástica ou de dança. A fundamentação teórica deu-se sob inspiração da teorização póscritica do componente, na qual se “valoriza a cultura corporal da comunidade e submete o
patrimônio de conhecimentos em circulação a uma análise crítica, denunciando as relações de
poder que legitimam determinadas brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes em
detrimento de outros” (NEIRA, 2019, p. 26).
Nessa concepção, as práticas corporais são compreendidas como elementos da
linguagem, mas que não funcionam apenas como expressão ou comunicação. Para tanto, é
preciso compreender os artefatos culturais enquanto produções provisórias e arbitrárias.
A Educação Física cultural não compreende as práticas corporais como
elementos prontos e estáveis que carecem apenas de apreciação. Ao invés
disso, a proposta é que os/as estudantes possam experimentá-las, (re)criá-las,
1
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produzindo múltiplos significados, colocando estas práticas sempre em
posição de experimentação e rasura (BONETTO; VIEIRA, 2021, p. 16).

Dessa forma, busca compreender e questionar os discursos que produzem corpos mais
eficientes, saudáveis, bonitos, regras certas, gestos melhores, conhecimentos verdadeiros e
padrões aceitos. O intuito é potencializar a diferença e com ela os diferentes modos de
existência.
ATO 2: TEMATIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO
Conversando com a turma, percebemos que eles e elas curtiam muito funk, mas jamais
pensaram que esse poderia ser um tema para as aulas. Percebi que muitos buscavam se vestir
como funkeiros/funkeiras, ouviam as músicas no intervalo e diziam que a família deles e
delas também escutavam. Nesse momento, sugeriram várias músicas, clipes e vídeos de
internet para compreendermos melhor o ritmo. Várias crianças já tinham visto/ouvido um
baile perto de onde moram. Compreendendo a proximidade desta prática corporal com o
patrimônio corporal da comunidade escolar, bem como a ausência e a quase proibição do
ritmo/dança na escola decidimos que poderia ser muito interessante tematizarmos o funk
durante as aulas.
Reconhecer a cultura corporal da comunidade implica criar condições para que os
estudantes se expressem sobre o tema de todas as formas possíveis, o que se defende é que os
saberes desdenhados ou tergiversados referentes às práticas corporais e seus participantes
recebam a mesma atenção que os conhecimentos hegemônicos (NEIRA, 2019).
Na aula seguinte, os/as estudantes desceram até a quadra como nunca tinham descido.
Uma energia incrível! Logo, disponibilizamos uma caixa de som grande e um cabo auxiliar.
Assim, os estudantes usavam os próprios celulares, conectavam à caixa e a turma toda ouvia.
Assim que a música começava, os alunos e alunas faziam uma roda ou pequenos grupos em
torno do pátio e dançavam bastante. Observamos nesse começo, uma prática chamada de
batalha, onde um dançarino desafiava os demais a dançar numa roda, semelhante ao que
acontece no breakdance. Sobre os passos, um aluno disse que existiam alguns, dentre eles:
cruzado, desliza, chapolim, ombrinho, abre e fecha, bate-bate, mole, cruzado com girinho.

Imagem 1 – Passos Cruzado (esq.), mole (centro) e bate-bate (dir.)

Fonte: Imagem do autor

A maioria das pessoas não conhecia os passos, outros quando viram, disseram que não
sabiam apenas os nomes. Nesse dia, ao som de NGKS treinamos os passos indicados pelo
colega. Falamos sobre o quadradinho, frevo, pontinha do pé, “passinho do romano” e
passinho dos “menor da favela”. Conforme os estudantes iam falando das músicas e vídeos
que conheciam nós reproduzíamos para a sala. Assistimos vários vídeos, alguns do NGKS e
outros grupos de funk, também vimos tutoriais ensinando a dançar. Durante a atividade
perguntamos para estudantes se as meninas também podiam dançar a dança do passinho. Os
estudantes disseram que sim, indicaram um videoclipe no qual tinha mulheres dançando,
inclusive, fizeram uma comparação afirmando que em alguns clipes de funk ostentação as
mulheres ficam quase peladas do lado dos cantores, já nas músicas de “passinho dos maloka”
elas dançavam “de boa”.
Novamente na quadra da escola, voltamos a dançar funk e experimentar os passos.
Nesse dia, alguns alunos dos anos finais do ensino fundamental estavam na quadra e quiseram
participar das aulas dançando. Assim, formaram uma roda, uma pessoa ficava no meio,
dançava e se aproximava de uma outra pessoa. Na frente desta, fazia uma pequena
provocação chamando-a para entrar na roda e assim seguia.

Imagem 2 – Alunos e alunas fazendo a batalha de passinho

Fonte: Imagem do autor

A atividade foi muito bacana e apesar dos gestos de provocação, todos gostaram muito
e comemoravam quando um dançarino fazia movimentos mais difíceis. Nesse dia, logo
depois que a aula tinha terminado, alguns alunos vieram fazer umas perguntas:
ALUNO 1: - Professor, por que você deixa a gente ouvir música com
palavrão? Você é o único professor que deixa...
PROFESSOR: - Olha, o ideal é que a gente evite. Eles não são
adequados, especialmente na escola. Coisa pornográfica e violenta
não curto e não deixo não.
ALUNO 2: - Mas professor, todo mundo fala palavrão!
PROFESSOR: - Você tem razão. Eu inclusive. O palavrão, em alguns
contextos, é muita usado. Eu uso também, eu também falo palavrões.
Em momentos de felicidade, tristeza, etc. Tem ocasiões que só um
bom palavrão, expressa aquilo que a gente está sentindo. Na escola
eu evito, mas seria muito hipócrita da minha parte, se chamasse
atenção de vocês toda hora que eu ouvisse um. Ele acontece no
futebol, no pega-pega, não só no funk. Eu não dou conta de ser fiscal
não...
ALUNO 1: - Professor o que é hipócrita?
PROFESSOR: - Hipócrita é contraditório, aquele que diz uma coisa e
faz outra. Uma pessoa que finge, encena.
ALUNO 2: - Tipo quem reclama de palavrão, mas fala?
PROFESSOR: - Exatamente!
Sem que esperasse, o tema dos palavrões nas aulas tinha sido conversado. Uma pena
que isso aconteceu no fim da aula, para poucos alunos. Por isso, decidimos trazer esse assunto

na aula seguinte. O professor começou perguntando: Vocês conhecem de onde vem o nome
“funk”? Onde começou? Quem criou esse ritmo e essas danças? Um dos estudantes acertou,
disse que vinha de um estilo de música dos estados unidos da américa (EUA) e que os pais
dele gostavam. Nesse momento, o professor reproduziu a música “I fell good” do James
Brown.
A partir daí o professor disse que esse era um dos primeiros cantores de funk, ou um
dos que mais fez sucesso. Contamos, a partir de uma das explicações possíveis, que a origem
do ritmo e da dança considerava que a palavra “funk” ou “funky” era usada pelos músicos de
diversos ritmos do black music, especialmente no jazz, como uma forma de pedir aos colegas
de banda que pusessem mais “força” ou “pegada” no compasso das canções2. Narramos que o
funk era considerado uma vertente do Jazz ou Soul music, e que desde o início as músicas
sugeriam assuntos polêmicos, tinham palavrão e mulheres dançando. O exemplo dado foi
com a música “Sex Machine” 3 , novamente, do James Brown. Contamos que, por isso,
também, na época esse estilo de música fazia muito sucesso, mas igualmente ao funk que eles
conheciam, era muito criticado. Avançando, já para o contexto do Brasil no final década de 70
as casas de shows começaram a tocar uma mistura de músicas americanas, com Soul, Rhythm
and Blues, Melody, Groove, Rap e músicas eletrônicas como o Miami Bass4. Os estudantes
reconheceram algumas semelhanças, e o uso de teclado e sintetizadores. Uns disseram que os
pais também conhecem o passinho de funk antigo (Melody) e disseram que até hoje, às vezes,
os adultos e pessoas mais velhas dançam passinho em festas e churrascos de família.
Para finalizar essa atividade, na aula seguinte exibimos os bailes de funk lado A/lado
B. Nesses, os integrantes das equipes faziam um corredor e dançavam brigando. Nenhum dos
estudantes conhecia essa forma de baile, ficaram angustiados com as cenas, acharam violento,
“coisa de maluco”, “isso não é dança”, mas entenderam que, de forma geral, as pessoas não se
machucavam nesses bailes. Alguns cantaram a música em voz alta e chamaram atenção de
toda escola. Nesse dia, ouvimos também Rap do Salgueiro5 (Claudinho e Bochecha) e Rap da
Alguns estudiosos apontam que poderia ser a fusão entre o vocábulo quibundo "lu-fuki" e o inglês
“stinky”.Disponível em:: https://www.todamateria.com.br/origem-dofunk/#:~:text=Como%20toda%20cria%C3%A7%C3%A3o%20art%C3%ADstica%20fica,faziam%20
sucesso%20nos%20Estados%20Unidos. Acesso: 02/06/2019.
3
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Felicidade6 (MC Cidinho e Doca). Por fim, contamos que demorou para as pessoas de São
Paulo começarem a gostar de funk. Dissemos que, na televisão, entre os anos de 1990 e o
início dos anos 2000, a maioria das músicas e cantores de funk eram do Rio de Janeiro.
Dissemos que em São Paulo o primeiro estilo que fez mais sucesso foi o funk ostentação.
ATO 3: CRIAÇÃO
Ainda durante essas aulas, percebemos que os estudantes gostavam de aproveitar a
“batida” das músicas que estavam tocando e brincavam fazendo rimas provocando uns aos
outros. Observando isso, sugerimos que os estudantes fizessem um funk nas aulas, com letra e
batida, narrando o que estavam aprendendo. A música elaborada pela turma, claramente,
indicava algumas coisas que tínhamos conversado nas aulas. A turma do quinto A, como um
bonde, nome dado para os grupos de funkeiros/funkeiras, a questão sobre os palavrões e os
nomes dos passinhos dos “Malokas” tematizados durante a aula.
Eae! Olha quem acaba de chegar
O bonde do quinto A
Botando tudo pro ar!
Os hipócritas pagam de vigia
Ficam observando nós 24 horas por dia
Os meninos são lokão,
Eles manjam do passinho
As meninas são da hora, mandam logo o quadradinho
Hey hipócritas, respeitem nosso gosto
Não tem vida pra cuidar
E ficam só nosso encosto
E nois fala palavrão
Fala mesmo pode pá!
Agora sai da frente
Que quem passa é o quinto A (REFRÃO)
Tem cruzado, abre e fecha,
Monstrinho e deslizante
Chapolim e passa por cima,
Nós já era bom de dança
Agora é bom de rima.
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ATO 4: AVALIAÇÃO
No final do semestre, conversamos sobre o que tínhamos tematizado, o que tínhamos
aprendido sobre o funk e a dança. Muitos citaram que antes tinham medo ou preconceito de
participar das aulas, porque acharam que ia dar problema. Outros disseram aprenderam sobre
as questões históricas sobre o funk e que ele é um ritmo antigo, que vêm se transformando. Ao
trazermos outros modos de vivenciar o funk, ou os demais subestilos, não deixamos de
considerá-los como atualizações dentre todos os funks. Sobre os objetivos da experiência
curricular, podemos considerar que a maioria dos estudantes terminou o semestre conhecendo
mais sobre o tema, sua relação com a cultura local e sobre os processos de produção cultural,
bem como sobre as relações estabelecidas, nesse caso, entre a cultura afro norte-americana
com a cultura do funk no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

THE FIFTH “A” CREW, FUNK AND “PASSINHO DOS MALOKA”:
THE POST-CRITICAL CURRICULUM IN FOUR ACTS
ABSTRACT
The text in question presents a pedagogical experience developed in school Physical
Education in the post-critical perspective of the component. The theme was based on funk and
passinho dance. Recognizing part of the students' body culture, dance experience activities
were produced, with the creation of lyrics, music and videos. Through problematization
actions, it was shown that bad reputation and dancing with “steps” are not new.
KEYWORDS: Physical Education; School; Cultural Curriculum.

EL 5 A PANDILLA, FUNK Y “PASSINHO DOS MALOKA”: EL
CURRÍCULO POST-CRÍTICO EN CUATRO ACTOS
RESUMEN
El texto en cuestión presenta una experiencia pedagógica desarrollada en Educación Física
escolar en la perspectiva pos-crítica del componente. El tema se basó en el funk y el
“passinho”. Reconociendo parte de la cultura corporal de los estudiantes, se produjeron
actividades de experiencia de danza, con la creación de letras, música y videos. A través de
acciones de problematización, se demostró que la mala reputación y el baile con “pasos” no
son nuevos.

PALABRAS CLAVES: Educación Física; Escuela; Plan de estudios cultural.
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O CONGADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA
MUNICIPAL ANTÔNIO SALLES BARBOSA – NARRANDO OS
DESAFIOS E DILEMAS DAS VIVÊNCIAS COM AS DANÇAS
FOLCLÓRICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Mariana Soares Ferraz Malta,
Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer, Universidade Federal de Minas Gerais
(PPGEL/UFMGb)
Walber da Silveira,
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG )
RESUMO
O artigo é um relato de experiência acerca do ensino da dança do Congado nas aulas de
Educação Física de uma escola pública de Belo Horizonte/MG culminando nos festejos
juninos do ano de 2016. O texto revela os desafios encontrados pelos professores/as
autores/as durante o processo de ensino-aprendizagem desta dança no contexto escolar. Foi
possível compreender que essas manifestações afrobrasileiras de dança ainda se apresentam
invisibilizadas nas práticas pedagógicas da escola e da EF.
PALAVRAS-CHAVE: Danças Folclóricas, Congado, Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO
Este relato de experiência se propõe a narrar sobre os desafios e dilemas da prática
docente de dois professores de Educação Física (EF) no ensino das danças folclóricas
desenvolvidas em uma escola municipal de Ensino Fundamental de Belo Horizonte durante as
festividades juninas que aconteceram no ano de 2016, mais especificamente, as manifestações
referentes ao Congado.
O Congado está inserido num contexto maior desde o início da vigência da Lei nº
10.639, em 2003, a temática afro-brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino
fundamental e médio. Todas as escolas públicas e particulares da educação básica devem
ensinar aos alunos conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras (BRASIL,
2003).
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Neste sentido, a escolha do Congado para além de enriquecer o currículo escolar,
outro fator determinante para esse relato de experiência foi o conhecimento de que alguns
educandos da nossa comunidade fazem parte de grupos de congado que pertencem à região
onde se localiza a escola. A partir dessas questões começamos a sensibilizar e conversar com
os estudantes a respeito dessa possibilidade de trabalho, dizendo da nossa vontade de
representar o Congado na festa junina do ano em questão. Identificamos algumas expressões
de resistência e preconceito nos diálogos iniciais com os educandos que externalizaram falas
do tipo: “não posso participar porque minha religião não permite”, “isso é macumba!”, dentre
outras colocações.
Ao ouvir essas frases, começamos a pensar e refletir acerca do que levava os nossos
educandos a pensar e a agir dessa forma e como poderíamos dialogar com o contexto local
para transformar as ideias e experiências vividas ou assistidas pelos mesmos, construindo
novos saberes e significados.
Entendemos e corroboramos com as ideias de que o universo congadeiro reserva um
incontável número de imagens, sensações, gestos e práticas rituais dos negros escravizados no
país que têm sido recorrentemente narrados como performances da cultura afrobrasileira
(RAMOS, 2017). O autor revela ainda que a cultura congadeira é uma cultura formada pelo
imbricamento entre as culturas africanas, luso-hispânicas e indígenas em solo brasileiro, e que
o ritual congadeiro, parte essencial da existência dessa manifestação cultural, é
fundamentalmente performativo, sendo que essa característica pode ser observada
principalmente no corpo do congadeiro.
Nesse sentido, diante dessas questões já apresentadas, ressaltamos a importância das
reflexões sobre o ensino da dança na escola e na EFE de forma a contemplar esses aspectos
culturais dos povos africanos e indígenas no currículo das instituições de ensino.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Iniciamos o desenvolvimento desse projeto pedagógico no mês de maio de 2016,
quando fomos discutir com a coordenação pedagógica da escola e com os educandos dessa
instituição sobre a organização e o cronograma dos ensaios para a festa junina nas aulas de
EF, uma vez que essa temporada de ensaios exige uma reorganização dos tempos e espaços
escolares e também das atividades desenvolvidas por esse componente curricular. Para os

alunos que não participam das coreografias das danças juninas realizamos na quadra
poliesportiva atividades recreativas e desportivas em concomitância com esses ensaios. Nesse
sentido organizamos os educandos em espaços separados para os ensaios e outro para as
atividades desportivas, considerando a adesão voluntária dos envolvidos no processo de
aprendizagens.
Vários questionamentos e críticas foram aparecendo durante esse processo de
construção

coreográfica

argumentando

acerca

do

deslocamento

temporal

dessas

comemorações e rituais do congado e sua tentativa de aproximação com os festejos juninos
desenvolvidos na escola. Nesse sentido foi necessário resgatar as discussões das proposições
curriculares e das legislações que versam sobre as questões afrobrasileiras no contexto
educacional.
A partir desse processo de negociação com os sujeitos envolvidos e levando em
consideração as experiências, as vivências e o repertório cultural e artístico dos educandos
para as construções coreográficas e os ensaios das danças, iniciamos os trabalhos corporais
desconstruindo alguns estigmas acerca das manifestações do congado e de outras expressões
corporais e culturais afrobrasileiras.
O processo de construção da coreografia foi todo em parceria com os educandos e foi
marcado pela apresentação dos educadores de alguns passos típicos da dança e também pela
pesquisa e experimentação por parte dos alunos acerca de outros passos, marcações das
batidas dos tambores e principalmente dos elementos que comporiam os figurinos para o
congado.
Todas as etapas desse trabalho corporal e cultural que foi desenvolvido, incluindo os
ensaios, montagens coreográficas e a construção dos figurinos e dos instrumentos de
percussão, foram desafiadoras e contribuíram muito para a formação dos educandos e dos
educadores envolvidos nesse processo, possibilitando a (re)construção de novos saberes e
fazeres das práticas docentes e discentes assim como também ressignificou as experiências
com as danças folclóricas nas atividades desenvolvidas na EFE.
A culminância desse processo pedagógico foi a apresentação do Congado “da” e “na”
EMASB que deixou marcas significativas no nosso “Arraiá de 2016”. A repercussão em toda
a comunidade escolar foi muito positiva e vários profissionais da escola elogiaram bastante
esse trabalho da EF na realização das danças para as festas juninas da escola. Também

tivemos um retorno significativo dos próprios educandos sobre o comprometimento dos
mesmos nesse trabalho de dança, assim como também de seus familiares relatando a alegria
de ver seus filhos e filhas dançando uma manifestação cultural e artística tão conhecida na
cultura mineira e nesta instituição de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto revela que as vivências com as danças de Congado desenvolvidas
para as festividades juninas da EMASB contribuíram muito para repensarmos não só as
práticas pedagógicas escolarizadas como também redefiniu o olhar para o ensino da dança na
escola e na EFE, implicando em posturas dialógicas e reflexivas do fazer docente diante das
múltiplas dimensões que o Congado assume na nossa cultura popular. Entende-se também
que devido à diversidade de abordagens sobre essa temática é inerente a presença do aspecto
folclórico e de como cada região do país construiu uma maneira específica de vivenciar essa
prática cultural.
Vivenciamos experiências discentes e docentes bem significativas para a formação
acadêmica e humana dos envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo
que essas práticas se constituíram singularmente e provocou o resgate afetivo dessa
manifestação popular mineira no interior da nossa escola. Ademais, ressaltamos que EF
proporcionou a toda a comunidade escolar a construção de novos olhares e possibilidades
para repensar o currículo institucional e para que essas formas de expressões culturais e
artísticas de matrizes afrobrasileiras e indígenas se tornem visíveis e estejam presentes em
outros momentos e eventos escolares desta instituição, para além dos festejos juninos que
acontecem anualmente. São esses elementos educativos vivenciados, tais como as danças,
roupas, cores, palavras, sons, instrumentos e coreografias que constituem os ingredientes que
interagem no sentido de produzir um novo modo de ser, receber, expor, sentir e compreender
o mundo, permitindo descontruir atitudes de preconceito e intolerância ainda presentes no
cenário educacional das instituições de ensino brasileiras.

CONGADO IN THE JUNINAS FESTIVITIES OF THE MUNICIPAL
SCHOOL ANTSANIO SALLES BARBOSA – NARRATING THE
CHALLENGES AND DILEMMAS OF EXPERIENCES WITH FOLK
DANCES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION.
ABSTRACT
The article is an experience report on the teaching of Congado dance in Physical Education
classes at a public school in Belo Horizonte/MG, culminating in the June festivities in 2016.
The text reveals the challenges faced by the authors teachers during the teaching-learning
process of this dance in the school context. It was possible to understand that these AfroBrazilian dance manifestations are still made invisible in the pedagogical practices of the
school and PE.
KEYWORDS: Folkloric Dances, Congado, School Physical Education.

CONGADO IN THE JUNINAS FESTIVITIES OF THE MUNICIPAL
SCHOOL ANTSANIO SALLES BARBOSA – NARRATING THE
CHALLENGES AND DILEMMAS OF EXPERIENCES WITH FOLK
DANCES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION.
RESUMEN
El artículo es un relato de experiencia sobre la enseñanza de la danza Congado en las clases
de Educación Física de un colegio público de Belo Horizonte / MG, que culminó con las
festividades de junio de 2016. El texto revela los desafíos que enfrentaron los docentes de los
autores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. de este baile en el contexto escolar. Se
pudo entender que estas manifestaciones de danza afrobrasileña todavía se invisibilizan en
las prácticas pedagógicas de la escuela y la EF.
PALABRAS CLAVES: Danzas Folklóricas, Congado, Educación Física Escolar.
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RELAÇÃO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA-PARQUE
210/211SUL DE BRASÍLIA1
Tayanne da Costa Freitas,
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
Ingrid Dittrich Wiggers,
Universidade de Brasília (UnB)
Laryssa Mota Guimarães Rocha,
Universidade de Brasília (UnB)
Mayrhon José Abrantes Farias,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi compreender a forma como as aulas de educação física são
desenvolvidas, considerando o ponto de vista das crianças, no contexto da Escola-parque
210/211Sul, em Brasília. Foram observadas 27 aulas e produzidos 14 desenhos.
Identificamos atividades que envolviam aspectos da cultura corporal, como jogos e
brincadeiras. Concluímos, que as crianças consideram as aulas de educação física
proveitosas, divertidas, além de contribuírem para constituir suas culturas infantis.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; crianças; cultura corporal.
INTRODUÇÃO
Fundamentado na experiência de educação integral, com preceitos pragmatistas e
sociais, Anísio Teixeira concebeu para Brasília um sistema educacional audacioso,
implantado em 1960. Consta desse sistema, denominado "Plano de Construções Escolares de
Brasília", referência a um conjunto de escolas que se apresentariam a partir de um projeto
educativo com vistas a uma formação integral das crianças “com maior ênfase nas atividades
artístico-socializantes” (MARTINS, 2011, p. 246).
As escolas-parque são instituiç�es educativas que se caracterizam por um currículo
diferenciado, tendo em vista que em sua proposta inicial contemplavam a ideia de integração
do indiv�
duo em um espaço dedicado �aprendizagem e �
s experimentaç�es corporais e
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art�
sticas. A ideia central era “[...] juntar o ensino propriamente intencional, da sala de aula,
com a auto-educação resultante de atividades de que os alunos participem com plena
responsabilidade” (TEIXEIRA, 1961, p. 197).
Neste espaço, percebe-se de maneira explícita o incentivo à educação física, tal como
entendemos que ela deva ser organizada em ambiente escolar: uma disciplina que se dedica �
reflexão sobre as manifestaç�É
s corporais, suas práticas e saberes, considerando “[...] o acervo
de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história,
exteriorizadas pela expressão corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 38),
como jogos, brincadeiras, esporte, danças, entre outras “atividades relacionadas a práticas
sociais que privilegiam o uso do corpo e do movimento humano [envolvidas na construção e
reconstrução da] din�
mica cultural humana” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 109).
Dessa forma, considerando que as escolas-parque anunciaram uma proposta
pedagógica, as quais viabilizariam condições essenciais para uma educação do corpo
fundamentada em significações históricas, sociais, culturais e biopsicológicas do ser humano,
bem como a educação física como uma disciplina curricular da educação básica, o objetivo
central desta pesquisa visa compreender a maneira como as aulas de educação física são
desenvolvidas, bem como interpretar as representações dos desenhos produzidos pelas
crianças acerca dessas aulas, considerando o contexto da Escola-parque 210/211Sul, em
Brasília/DF.
Isto posto, trata-se de uma pesquisa qualitativa interpretativa, de natureza te�ricometodol�gica fundamentada nos estudos da inf�
ncia, que se apresentam como um campo de
conhecimento composto por diversos referenciais te�ricos, metodol�gicos e anal�
ticos.
Segundo Tebet (2013), esses referenciais se manifestam muitas vezes complementares, tais
como as ciências humanas e sociais, que subsidiaram a criação de subdisciplinas como a
sociologia da criança, a antropologia da criança e a pedagogia da inf�
ncia.
Em conson�
ncia com esse paradigma, este trabalho compreende as crianças como
coprodutoras das informaç�es, em que há ênfase na interação, na análise e contextualização
de seus desenhos e das suas falas. Desta maneira, realizou-se uma investigação de caráter
participativo, ou seja, com base nos pressupostos da observação participante (BOGDAN;
BIKLEN, 1994), que evidencia o contato direto do pesquisador com o fenômeno observado.

O acompanhamento foi realizado diariamente em diferentes momentos dos tempos e espaços
do ambiente escolar.

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA-PARQUE 210/211SUL
Pouco mais de três décadas depois da inauguração da primeira escola-parque de
Brasília, em 1992, a Escola-parque 210/211Sul entra em funcionamento com base nas
mesmas perspectivas pedagógicas das demais. Todavia, nesse momento, a proposta original
de Anísio Teixeira não vigorava mais de forma integral, ou seja, a Escola-parque 210/211Sul
já iniciou suas atividades sob uma nova forma de organização do tempo curricular.
Em 2018 – ano de início desta pesquisa empírica – cada turma de crianças frequentava
as atividades nas escolas-parque durante todos os dias da semana letiva. Com esse cenário, as
crianças teriam em sua grade curricular aulas de educação física duas vezes por semana com
duração de 75 minutos cada aula. As aulas de educação física, para a turma participante da
pesquisa, aconteciam às quartas-feiras e às sextas-feiras.
Durante o período entre março e setembro de 2018, foram observadas 27 aulas de
educação física. Além disso, as crianças produziram um desenho a partir da pergunta-tema: O
que você mais gosta de fazer nas aulas de educação física? Fundamentados nesses dois
elementos, descrevemos e analisamos o cotidiano dessas aulas na escola-parque.
Em relação às aulas ministradas, identificamos atividades centradas na concepção de
experiências diversas a partir de movimentos e práticas corporais. Percebemos aulas com
jogos e brincadeiras com e sem a utilização de materiais. Neste caso, as orientações
fornecidas pelo professor eram dirigidas à separação de equipes, aos encaminhamentos
relacionados às regras básicas dos jogos, ao comportamento das crianças, de modo geral e em
relação a brigas, bem como acidentes. Também foi possível identificar incentivos à
experimentação variada de movimentos corporais e interações sociais.
Os desenhos elaborados pelas crianças confirmaram os conteúdos e as dinâmicas das
aulas observadas. Os desenhos representaram os jogos e as brincadeiras realizadas. Do total
dos desenhos, 71,4%, ou seja, 10 produções corresponderam a atividades como correr
livremente pelo gramado, brincar de pique-alto, brincar de polícia e ladrão, pular corda,
brincadeiras diversas com o uso da bola (futebol, bobinho, queimada e outras mais).
Atividades na piscina apareceram em 14,3%, o que corresponde a 2 produções gráficas. Os

dois desenhos restantes (14,3%) exibiram atividades referentes a outras disciplinas, tais como
teatro e música.
Nos desenhos apresentados percebeu-se que elas acolheram positivamente a maneira
pela qual as aulas de educação física estavam sendo direcionadas, considerando que se
desenharam com expressões faciais de alegria. Além disso, se representaram em companhia
dos demais companheiros de turma. De acordo com Brougère (1998), essas experiências
lúdicas coletivas tendem a refletir a forma como as crianças interagem socialmente sem a
interferência direta do adulto, tendo suas ações modificadas somente pelo ambiente (que é
mutável), pelos materiais e espaços acessíveis.
Dessa maneira, apreendemos que as percepções das crianças acerca das aulas de
educação física se aproximam da proposta da escola-parque, o que evidencia sobremaneira
uma educação pautada no respeito às particularidades das culturas infantis. Contudo, alguns
desenhos distinguiram-se da maioria ao apontarem interesses por atividades que não foram
realizadas durante o período pesquisado, mas faziam parte do rol proposto para as futuras
atividades. Dois deles retrataram as desejadas aulas de educação física realizadas na piscina.
Com base nas conversas, essa preferência recorre de experiências vivenciadas nos
outros anos em que as crianças frequentaram a escola-parque. As duas crianças mencionaram
que adoraram as aulas de natação que tiveram no ano anterior, em 2017. Declararam que não
“viam a hora de começar a ter essas aulas novamente” (DIÁRIO DE CAMPO, 2018).
Pepa-pig (8 anos) enfatizou: “Estou querendo muito fazer essa aula. Na natação dá pra
gente fazer várias brincadeiras [...]” (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). Já Filipa (8 anos)
ressaltou: “Tia, minha vontade de voltar �piscina é grande. Desde o ano passado não nado e
quando vejo as outras turmas brincando na água fico pensando que eu podia ser da turma rosa
e não da marrom” (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). Considerando que as falas das crianças
Pepa-pig e Filipa acerca dos desenhos se pautaram a partir de uma visão afetiva, notamos que
a concepção dessa modalidade esportiva fundamenta-se no princípio de que as aulas de
natação constam de atividades motoras que proporcionam momentos prazerosos no meio
líquido.
Compreendemos que o esporte dentro da escola, mesmo a natação, que é considerada
como uma modalidade esportiva de prática essencialmente individualizada, deve ser ofertado,
quando possível, a partir de prerrogativas sociais. Ratificamos uma educação física

caracterizada por metodologias que usem a ludicidade e a coletividade, alinhadas à promoção
da multiplicidade de experiências motoras.
Em síntese, concluímos que a educação física praticada na Escola-parque 210/211 Sul
é palco de uma educação do corpo direcionada por uma filosofia que dialoga com os preceitos
de ���
o Teixeira, os quais entendem que a escola primária visa acima de tudo “[...] �
convivência social, de reflexão intelectual, de gosto e de consciência [...]” (TEIXEIRA, 1994,
p. 79).
Contudo, alguns aspectos peculiares à cultura escolar foram testemunhados. Arranjos
disciplinares como a formação de fila e a cobrança de regras faziam parte da rotina escolar. A
fila apareceu em diversos tempos e espaços da escola-parque 210/211 Sul, pois é por meio
dela que ocorre a organização e deslocamentos coletivos. Já a cobrança das regras era
comumente aplicada nas crianças, que subvertiam arranjos organizacionais impostos pelos
adultos. Inferimos que essas atitudes são desdobramentos de uma lógica de disciplinamento
das relações da vida social, seja na esfera do trabalho, da família ou da escola e devem ser
discutidos mais profundamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação realizada teve como objetivo compreender a maneira como as aulas de
educação física são desenvolvidas, bem como interpretar as representações dos desenhos
produzidos pelas crianças acerca dessas aulas, considerando o contexto da Escola-parque
210/211Sul, em Brasília-DF. Para esse fim, a pesquisa foi articulada a partir das informações
produzidas por meio de observação participante, produção de desenhos e conversas com as
crianças. Amparamos nossas discussões nas concepções de infância como categoria social e
as crianças como sujeitos ativos que ressignificam a cultura adulta e a escolar, mas sobretudo
produz suas próprias culturas.
Identificamos nas aulas de educação física que as atividades não primavam por
atividades com a finalidade de desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras, ou
ainda por técnicas corporais de manutenção da saúde, mas sim por jogos e brincadeiras com e
sem a utilização de materiais diversos, como cordas, elásticos, petecas, bambolês, bolas de
diferentes materiais e tamanhos. Em conclusão, podemos afirmar que as crianças dessa
escola-parque consideram as aulas de educação física proveitosas, divertidas e nas quais
podem interagir com seus pares e constituir largamente as suas culturas infantis.

THE BODY IN MOTION: THE CHILDREN'S PERSPECTIVE IN
RELATION TO PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT PARK
SCHOOLS 210/211SUL DE BRASÍLIA
ABSTRACT
The objective of this research was to understand how physical education classes are
developed, considering the children's point of view, in the context of Park schools 210/211Sul,
in Brasília. 27 classes were observed and 14 drawings were produced. We identified activities
that involved aspects of body culture, such as games and games. We conclude that children
consider physical education classes useful, fun, in addition to contributing to the constitution
of their children's cultures.
KEYWORDS: physical education; children's; body culture.

EL CUERPO EN MOVIMIENTO: LA PERSPECTIVA DEL NIÑO EN
RELACIÓN CON LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA-PARQUE 210/211SUL DE BRASÍLIA
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue comprender la forma en que se imparten las clases de
educación física, desde el punto de vista de los niños, en el contexto de la Escuela-parque
210/211Sul, en Brasilia. Se observaron 27 clases y se produjeron 14 dibujos. Identificamos
actividades que involucraban aspectos de la cultura corporal, como juegos y juegos.
Concluimos que los niños consideraron útiles las clases de educación física, divertidas,
además de poder constituir las culturas de sus hijos.
PALABRAS CLAVES: educación física; niños; cultura corporal.
REFERÊNCIAS
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.
BROUGÈRE, Gilles. A criança e a cultura lúdica. Rev. Fac. Educ., São Paulo, v. 24, n. 2, p.
l03-116, jul./dez. 1998.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. 9. ed. São Paulo:
Cortez, 1992.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em
Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais, Brasília:
SEE/DF, 2018.

MARTINS, Alice Fátima. O ensino das artes nas escolas parque. In: PEREIRA, E. W. et al.
(org.). Nas asas de Brasília: memórias de uma utopia educativa (1956-1964). Brasília: UnB,
2011. p. 231-251.
TEBET, Gabriela Guarnieri de Campos. Isto não é uma criança! Teorias e métodos para o
estudo de bebês nas distintas abordagens da sociologia da infância em língua inglesa. 2013.
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, Santa Catarina, 2013.
TEIXEIRA, Anísio. Plano de Construções Escolares de Brasília. Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 35, n. 81, p. 195-199, 1961.
TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.
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RESUMO
Pretende-se abordar o trabalho educativo desenvolvido nas aulas de Educação Física na
educação infantil acerca dos movimentos básicos do ser humano na pré-história. O objetivo é
compreender como os conteúdos escolares da Educação Física contribuem para o
desenvolvimento humano a partir de um processo de ensino intencional e diretivo que
incorpora uma perspectiva histórica. Defende-se que a educação escolar deve proporcionar
o acesso as objetivações humanas constituídas histórica e coletivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação infantil; Desenvolvimento humano;
O TRABALHO EDUCATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O desenvolvimento humano é um tema central nos debates que ocorrem no campo da
educação escolar e da educação popular. No que diz respeito ao primeiro campo, há um
consenso entre diferentes teorias pedagogias sobre o papel fundamental que o trabalho
educativo exerce na formação humana, e como este contribui para o desenvolvimento de cada
indivíduo. Entretanto, cabe a cada teoria pedagógica, embasada em seus pressupostos
teóricos-filosóficos, questionar que tipo de desenvolvimento humano se almeja promover nos
indivíduos que se encontram em idade escolar.
A teoria pedagógica histórico-crítica, recorre aos pressupostos da psicologia históricocultural para compreender o desenvolvimento humano numa perspectiva materialista,
histórica e dialética. Para essa teoria o trabalho educativo é visto como um processo de
escolarização intencional e diretivo que deve estar fundamentado em uma concepção de
mundo que visa a formação humana omnilateral dos indivíduos: uma formação que possibilite
o máximo desenvolvimento humano desde a mais tenra idade em diversas esferas de
objetivações da vida cotidiana e não cotidiana (DUARTE, 1993; 2016).
1

O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

No Brasil, a educação infantil é tida como a primeira etapa de escolarização, cujo
caráter obrigatório se dá a partir dos 4 anos de idade. Tomar a educação infantil enquanto a
primeira etapa da educação escolar exige a compreensão das particularidades e
especificidades que estão atreladas a este nível de ensino. Primeiramente, precisamos
compreender que as crianças pequenas são seres situados histórico e socialmente, as quais
manifestam sua existência na relação com os outros seres humanos e com a cultura produzida
e reproduzida na prática social. Logo, não podemos considerá-las como indivíduos apartados
da coletividade humana, como se o “mundo infantil” fosse paralelo à humanidade, e sim
como seres que se desenvolvem na relação com o mundo e a cultura humana (DUARTE,
2018).
Tal compreensão requer uma concepção de ensino escolar que deve proporcionar o
acesso as objetivações humanas constituídas histórica e coletivamente, presentes em diversas
atividades da cultura humana, visto que o processo de ensino-aprendizagem possibilita que “o
indivíduo apropria-se da genericidade e objetiva-se como ser genérico em diversos níveis de
sua relação com os resultados da história humana” (DUARTE, 2013, p.112).
A cultura corporal enquanto objeto de ensino da Educação Física, é tida como uma
vasta quantidade de atividades humanas objetivadas nas manifestações corporais e culturais,
as quais configuram-se como um acervo de conhecimentos socialmente construídos e
historicamente determinados (ESCOBAR, 2012). Com base nesses pressupostos o objetivo do
texto é apresentar as reflexões histórico-críticas para compreender como os conteúdos
escolares da Educação Física podem contribuir para o desenvolvimento humano dos
indivíduos a partir de um processo de ensino intencional e diretivo que incorpora uma
perspectiva histórica.
Defende-se que os movimentos básicos do ser humano são objetivações humanas
constituídas histórica e coletivamente, presentes em diversas atividades da cultura, sendo sua
constituição

ao

longo

do

desenvolvimento

da

humanidade

de

complexificação,

aperfeiçoamento, aprimoramento e sistematização enquanto atividades preponderantemente
práticas (LAVOURA, 2020).

REFLEXÕES HISTÓRICO-CRÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As reflexões apresentadas tomam como referência uma unidade didática desenvolvida
com crianças de 4 e 5 anos da educação infantil de uma escola da rede municipal de ensino de
Jundiai-SP no ano de 2019 acerca dos movimentos básicos do ser humano na pré-história. Tal
tema é utilizado por Pina (2014) e foi incorporada na unidade didática com o intuito de
garantir os princípios de seleção dos conteúdos de ensino pautados em uma perspectiva
histórico-crítica de educação.
Os objetivos estabelecidos sobre o tema, consistiram em proporcionar as crianças
momentos de reflexão acerca das condições de vida dos seres vivos no período pré-histórico,
identificando e analisando a necessidade de correr, saltar, lançar e arremessar, enquanto
movimentos que estavam relacionados a sobrevivência. Os movimentos corporais foram
abordados e vivenciados em jogos e brincadeiras que encenaram os desafios impostos pela
natureza naquele período, possibilitando uma compreensão das formas históricas e culturais
que originaram a corrida, o salto, o lançamento e o arremesso. Para as reflexões que se
pretende desenvolver, será abordado o trabalho educativo desenvolvido em 8 momentos da
unidade didática, expostos na forma de aulas.
O desenvolvimento da “aula 1” iniciou-se com uma roda de conversa sobre os desafios
e perigos que poderiam ser encontrados na floresta, e sobre alguns movimentos que os
animais (macaco, esquilo, bicho preguiça e outros) precisavam realizar para sobreviverem.
Indagações eram direcionadas as crianças como: de que forma esses animais conseguiam
alimentos para sobreviverem, quais movimentos precisavam fazer para adquirir alimentos?
Na sequência, esperava-se que as crianças identificassem o movimento que tais animais
necessitavam realizar para conseguirem os alimentos, isto é, compreender que o escalar era
uma condição para que muitos animais pudessem obter alimentos. No segundo momento
fomos para o “barranco” (a montanha) da escola, vivenciar o movimento do escalar com o
apoio de cordas para a descida e subida.
Na “aula 2”, retomou-se a conversa sobre as condições de sobrevivência de alguns
animais e a necessidade de escalar para a aquisição de alimentos. Em seguida, foi proposto
para as crianças o desafio de escalar novamente o barranco, só que agora utilizando 4 apoios
(os pés e as mãos). Logo após, brincamos de salvar o ovo (a bola) dos predadores e levá-lo em

segurança até o topo da montanha (barranco), na tentativa de dificultarmos a realização do
movimento de escalar.
Já na “aula 3”, houve a apreciação de um vídeo de animação intitulado: “A evolução
do Homem”. Após o vídeo, realizou-se uma roda de conversa para discutirmos sobre o
surgimento do homem e o próprio nascimento dos seres humanos nos dias de hoje: “como nós
nascemos, já nascemos andando, como e quando adquirimos a postura bípede?”. A atividade
seguinte ocorreu na quadra, onde foi possível vivenciar uma brincadeira que envolvia a
evolução do engatinhar (4 apoios) para o caminhar e correr (2 apoios). A brincadeira era um
tipo de “pega-pega”, no qual as crianças tinham que correr (fugir do pegador) utilizando a
postura bípede, após serem pegas tinham que ficar paradas no local com as pernas afastadas
esperando que um colega as salvasse passando por de baixo das pernas utilizando a postura
quadrupede.
Na “aula 4”, brincou-se de fugir dos predadores, seguido de um debate para refletir
sobre a necessidade de utilizar os movimentos do correr e saltar para fugir dos predadores, ao
mesmo tempo que era preciso correr e saltar para superar os obstáculos impostos pela
natureza e alcançar uma determinada presa. Na pré-história: “Nós só caçávamos ou éramos
caçados também, o que é caça e o que é caçador, o que é presa e o que é predador?”. A
brincadeira intitulada “fuga dos predadores”, consistiu em uma brincadeira de correr, onde as
crianças tinham que fugir do predador (o tigre) em direção à toca (o tapete colocado no chão
da quadra).
Por sua vez, na “aula 5”, abordou-se sobre a existência de hominídeos no período préhistórico. “Quais instrumentos e ferramentas eram utilizados para caçar, o que eles caçavam e
como caçavam?”. Buscou-se identificar, junto às crianças, que o lançar e o arremessar seriam
movimentos fundamentais naquela ocasião para se atingir os objetivos em relação a atividade
de caça. Em seguida, tomando o brincar a partir de um processo diretivo, as crianças tiveram
que acertar os alvos colocados nos pneus (imagens ilustrativas de animais pré-históricos)
através do movimento do lançar (utilizando a lança, um espaguete de espuma). Nesse mesmo
sentido, realizou-se outra brincadeira com o objetivo de caçar os animais utilizando as mãos,
porém, agora com os pneus em movimento, fazendo com que as crianças tivessem que correr
atrás dos animais e alcançá-los.

Enfatizou-se no momento da “aula 6”, desafios que encenassem os obstáculos que
apareciam durante uma atividade de fuga ou de caça na floresta, realizada pelo “homem das
cavernas”. “Como eles conseguiam superar e ultrapassar esses obstáculos?”. Em seguida,
outra brincadeira envolveu diversas maneiras de saltar sobre diferentes obstáculos enquanto
as crianças corriam. Saltar o rio para não ser pego pelo crocodilo, saltar a corda para não ser
pego pela cobra, saltar os pneus para não tropeçar na pedra. No final da aula retomou-se o
diálogo para identificar a necessidade de se utilizar os movimentos combinados de saltar e
correr na brincadeira.
Na “aula 7”, projetou-se o filme de animação intitulado “Os croods”, que retrata a vida
de uma família da época da pré-história. Os membros da família se aventuram em diversas
atividades de caça para conseguirem alimentos e de fuga para se abrigarem nas cavernas
contra os perigos da noite. Objetivou-se analisar através dos personagens as condições de vida
do homem das cavernas e identificar os movimentos que eram necessários realizar nas
atividades de fuga e caça para garantir a sobrevivência da família naquele período préhistórico.
Por fim, na “aula 8”, analisou-se algumas imagens das pinturas rupestres do período
pré-histórico a fim de compreender o surgimento da linguagem escrita e falada. Em seguida
foi proposto que as crianças realizassem as próprias pinturas sobre os movimentos estudados
nas aulas. Utilizou-se tinta guache para carimbar as mãos no papel kraft e o giz para realizar
os desenhos dos jogos e brincadeiras que continham o correr, lançar, arremessar e saltar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino dos conteúdos escolares da Educação Física a partir dos fundamentos
histórico-críticos visa a promoção de uma visão científica do mundo nas crianças pequenas,
impulsionando a criação de novas necessidades formativas. A unidade didática trabalhada
com as crianças da educação infantil possibilitou, por meio do trabalho educativo históricocrítico, o desenvolvimento de nexos e relações presentes no desenvolvimento histórico dos
seres humanos a partir do surgimento dos movimentos do lançar, arremessar, correr e saltar.
Tais movimentos foram tomados enquanto construções culturais que se desenvolveram ao
longo da história a partir das inúmeras atividades de objetivação e apropriação realizadas
pelos indivíduos.

THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION: HISTORICAL-CRITICAL
REFLECTIONS OF HUMAN DEVELOPMENT
ABSTRACT
It is intended to address the educational work developed in Physical Education classes in
early childhood education about the basic human movements in prehistory. The objective is to
understand how Physical Education school contents contribute to human development from
an intentional and directive teaching process that incorporates a historical perspective. It is
argued that school education must provide access to historically and collectively constituted
human objectifications.
KEYWORDS: Physical Education; Child education; Human development;

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL: REFLEXIONES HISTÓRICO-CRÍTICAS DEL
DESARROLLO HUMANO
RESUMEN
Se pretende abordar la labor educativa desarrollada en las clases de Educación Física en la
educación infantil sobre los movimientos humanos básicos en la prehistoria. El objetivo es
comprender cómo los contenidos escolares de Educación Física contribuyen al desarrollo
humano desde un proceso didáctico intencional y directivo que incorpora una perspectiva
histórica. Se argumenta que la educación escolar debe proporcionar acceso a objetivaciones
humanas constituidas histórica y colectivamente.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación Infantil; Desarrollo humano;
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RESUMO
O objetivo foi identificar temáticas acerca do ensino das lutas nas aulas de Educação Física
Escolar em teses e dissertações produzidas em programas de Pós Graduação Stricto Sensu
nacionais. Trata-se de revisão integrativa. A análise indica predominância de estudos sobre
aspectos metodológicos da perspectiva discente, materiais didáticos e práticas de ensino,
seguido de discussões sobre limitações na formação docente. Conclui-se que a área ainda
precisa solucionar desafios da formação, incluindo discussões metodológicas sobre o ensino
das lutas.
PALAVRAS-CHAVE: Revisão Integrativa, Educação Física Escolar, Lutas, Ensino e
Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A inserção das práticas corporais de lutas no currículo de Educação Física escolar na
perspectiva da cultura corporal está presente nas políticas educacionais brasileiras desde
a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL,
1997). A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) também inclui as lutas como
unidade temática a ser trabalhada do terceiro ao nono anos, elencando habilidades que
incluem: o trato pedagógico com lutas de distintas matrizes culturais, incluindo a afro-brasileira
e indígena, identificação e experimentação de elementos básicos das lutas; a abordagem

do

referencial histórico cultural; o reconhecimento e valorização das culturas de origem e a
propagação de valores democráticos.
Tais políticas reverberam na inserção das lutas nos documentos curriculares de Estados
e Municípios brasileiros, convidando professores e pesquisadores em Educação Física escolar
a produzir conhecimentos para concretizar projetos pedagógicos que incluam a tematização das
lutas no currículo escolar.
Moura et al (2019), em revisão sistemática de artigos sobre o tema em periódicos
nacionais, notam crescente interesse sobre questões metodológicas e pedagógicas do ensino de
lutas. Os autores também identificam produções que apontam necessidades de melhoria da
formação dos professores, desafio já evidenciado por Gasparoto e Santos (2013)
Em diálogo com este contexto, a presente pesquisa teve como objetivo identificar as
temáticas acerca do ensino das lutas abordadas em teses e dissertações produzidas
nos programas de Pós Graduação Stricto Sensu nacionais nas aulas de Educação Física escolar.
METODOLOGIA
Gazon, Silva e Marques (2018) indicam 06 etapas para realizar uma revisão integrativa,
sendo: 1. elaboração da questão norteadora da pesquisa e do objetivo, 2. elaboração dos critérios
para inclusão/exclusão dos estudos, 3. busca e seleção dos estudos nas bases de dados, 4. análise
sistemática dos dados, 5. discussão e interpretação dos resultados e; 6. construção da síntese da
revisão.
Dois pesquisadores, de forma independente, realizaram duas estratégias de busca no
Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. A primeira utilizou os termos: “educação física”
AND “escola” AND “lutas” e a segunda a combinação: “educação física” AND “escola” AND
“artes marciais”.
Na primeira busca foram encontrados 68 estudos e na segunda 10. Do total de 78
estudos, 4 apareciam nas duas buscas, restando 74 pesquisas.
Na primeira etapa, a seleção das teses e dissertações foi realizada a partir da leitura dos
títulos, sendo selecionadas 31 investigações. As produções que não abordavam as lutas na
Educação Física escolar, como esporte e treinamento foram excluídas. Em seguida, foi realizada
a leitura dos resumos, restando 11 estudos, sendo 1 tese e 10 dissertações (Figura 1).

A partir dessa seleção foi realizada a leitura da introdução, metodologia e considerações
finais dos 11 estudos, seguida de interpretação e discussão dos resultados e síntese da revisão.
DESCRIÇÕES E RESULTADOS
Em relação às temáticas abordadas nota-se que 2 dissertações e 1 tese que especificam
o tipo de lutas e refletem sobre como elas podem ser trabalhadas na Educação Física escolar,
incluindo discussões sobre as perspectivas docente e discente. Caires (2015) trouxe na sua
tese as discussões voltadas para o ensino do Judô na Educação Física escolar, na perspectiva
de analisar a experiência docente. Araújo (2020) analisou o impacto do ensino das práticas de
lutas durante as aulas de Educação Física escolar com o Judô como temática central, foram
analisadas as relações de gênero, estratégias pedagógicas para o engajamento dos estudantes, e
possíveis possibilidades e desafios.

Três dissertações, Junior ( 2017); Roberto (2014); Mendes (2020) elencaram as questões
voltadas para os estereótipos presentes no ensino das lutas com relação a violência.
Rufino (2012) trouxe questionamentos referentes ao pouco debate acadêmico referente
ao ensino das lutas, e também destacou pontos dificultadores na formação inicial docente.
Gonçalves (2016); Oliveira (2016) Apontaram a importância da desconstrução de
práticas ultrapassadas e superar tendências dualistas, voltadas apenas para a saúde e
rendimento.
Gurski (2015) destacou o problema com a carga horária reduzida na graduação, poucas
modalidades contempladas, e nem sempre relacionada com a Educação Física escolar.
Roberto So (2014) trouxe as problemáticas relacionadas à pouca participação feminina
comparada com a masculina, e também destacou que é preciso ampliar as discussões sobre
gênero e sexualidade durante o trabalho com lutas na Educação Física escolar.
A partir da leitura dos trabalhos, destacamos as possibilidades para o processo de ensino
das lutas na Educação Física escolar.
Violin (2018); Junior (2017); Caires (2015) trouxeram como benefícios para o ensino
das lutas na Educação Física escolar a contribuição para o desenvolvimento do ser humano,
explorar as lutas como cultura esportiva e utilizar os valores inerentes a essas práticas.
Gonçalves (2016); Roberto (2014); Meneses (2020);apresentaram pressupostos
didáticos e metodológicos para o ensino das lutas, falaram sobre aproveitar os conhecimentos
prévios dos estudantes para contribuir para um aprendizado mais significativo, e também
utilizaram os jogos de lutas como ferramenta pedagógica, e abordou a importância da
diversificação dos conteúdos.
Araújo (2020); Oliveira (2016); Rizzo (2011); Rufino (2012) abordaram as questões
do processo histórico das lutas, classificações, conhecimento das modalidades e a vivência das
ações motoras relacionadas às práticas corporais de lutas, construção de materiais didáticos,
aprendizagem por meio de jogos, construção da proposta com a participação dos estudantes,
desta forma foram apresentadas diversas possibilidades para o ensino das lutas na Educação
Física escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O número de estudos na área de lutas na Educação Física escolar ainda é pequeno,
apesar de estar presente como conteúdo da Educação Física nos documentos que norteiam a
prática docente há muitos anos. Uma das razões para que isso ocorra pode ser a presença na
escola de cursos extracurriculares e de treinamento esportivo, relacionando o conteúdo lutas
com o esporte, e a crença de que esses conteúdos devem ser dados por especialistas, o que se
relaciona diretamente com a questão da formação profissional, pois se o conteúdo lutas for bem
trabalhado nos cursos de graduação, como outras modalidades, os professores se sentirão
seguros para trabalhar as lutas em suas aulas de Educação Física.
Os estudos analisados mostram uma tendência positiva em se discutir a formação
profissional, as questões pedagógicas e curriculares, e a perspectiva dos discentes. Essa última
a que mais chama a atenção por ser uma possibilidade de troca, diálogo e participação dos
alunos na construção da prática pedagógica, sendo assim, considerado um aspecto importante
a ser pesquisado em estudos futuros.

THE TEACHING OF STRUGGLES IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: INTEGRATIVE REVIEW OF CAPES THESIS AND
DISSERTATIONS CATALOG
ABSTRACT
The objective was to identify themes about the teaching of fights in School Physical Education
classes in theses and dissertations produced in national Stricto Sensu Graduate Programs. It
is an integrative review. The analysis indicates a predominance of studies on methodological
aspects of the student perspective, teaching materials and teaching practices, followed by
discussions on limitations in teacher education. It is concluded that the area still needs to solve
training challenges, including methodological discussions on the teaching of struggles.
KEYWORDS: Integrative Review, School Physical Education, Fights, Teaching and Learning.

LA ENSEÑANZA DE LAS LUCHA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: REVISIÓN INTEGRATIVA DEL CATÁLOGO DE TESIS Y
DISERTACIONES DE CAPES
RESUMEN
El objetivo fue identificar temas sobre la enseñanza de las luchas en las clases de Educación
Física Escolar en las tesis y disertaciones producidas en los Programas de Posgrado Stricto
Sensu nacionales. Es una revisión integradora. El análisis indica un predominio de estudios
sobre aspectos metodológicos de la perspectiva del estudiante, materiales didácticos y
prácticas docentes, seguidos de discusiones sobre limitaciones en la formación docente. Se
concluye que el área aún necesita resolver desafíos formativos, incluyendo discusiones
metodológicas sobre la enseñanza de luchas.
PALABRAS CLAVE: Revisión Integrativa, Educación Física Escolar, Luchas, Enseñanza y
Aprendizaje.
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RESUMO
O estudo buscou compreender o lugar da Educação Física (EF) nos documentos curriculares
da Educação infantil na Rede Pública de Ensino da Grande Vitória. Metodologicamente,
optou-se por uma análise documental. Como resultados, identifica que a EF está presente nos
documentos analisados. Conclui-se que apesar de representarem um avanço quando
comparados às propostas nacionais, há diferentes modos de compreensão sobre a presença
da EF na Educação infantil pelas propostas curriculares investigadas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; proposta curricular; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988, ao reconhecer a criança como um sujeito de direitos,
potencializa a elaboração de políticas públicas e legislações voltadas para a infância. Nesse
contexto, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº. 9.394 de 1996, que estabelece a
educação infantil como primeira etapa da educação básica e passa a ser entendida como a
referência legal para a formulação de propostas curriculares para a educação da infância.
Esses avanços colocam novos desafios a serem equacionados. Um exemplo disso é a
intensificação dos debates em torno de diferentes concepções de infância, de educação infantil
e da presença da Educação Física (EF) nesse segmento educativo. Especificamente, a

discussão sobre o “lugar” da EF na educação infantil com a atuação de professores(as)
especialistas não encontra unanimidade no debate acadêmico, principalmente pelo fato da
educação infantil não possuir uma organização curricular definida por disciplinas. Assim,
posições contrárias à presença de professores(as) de EF argumentam que isso significaria a
fragmentação do conhecimento e a escolarização desse segmento educacional; na outra ponta,
especialistas defendem que essa experiência pode se mostrar enriquecedora, quando feita de
forma articulada, e apontam que a fragmentação só acontece quando há hierarquização do
trabalho pedagógico (AYOUB, 2001).
Além disso, os próprios documentos curriculares nacionais da Educação Infantil, não
mencionam o termo EF. Por outro lado, eles apontam o corpo, os gestos, os movimentos e as
brincadeiras como aspectos centrais no trabalho pedagógico com as crianças. Ademais,
podemos observar que muitas Redes Públicas Municipais de Educação Infantil, já contam
com a inserção do profissional de EF.
Nesse contexto, ao pensar sobre as políticas e propostas curriculares, concordamos
com Medeiros (2018) quando afirma que elas podem ser entendidas tanto como uma das
formas de mediar os conflitos e estabelecer acordos entre diferentes interesses, quanto a
materialização de prescrições e orientações que podem se institucionalizar como verdades
condutoras de produção da realidade pelos docentes no cotidiano escolar. Diante disso,
consideramos que a atenção destinada às propostas curriculares que orientam a educação
infantil e as relações que estabelecem com a EF se torna relevante.
O objetivo deste trabalho foi mapear e analisar a presença da EF nas propostas
curriculares para a educação infantil em quatro municípios da Grande Vitória/ES 1, a fim de
compreender o lugar ocupado pela área nestes documentos, bem como as concepções de EF
que as norteiam.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e se pauta na “análise
documental” (RAGO, 1995). O levantamento das propostas curriculares dos municípios

A Grande Vitória/ES, região metropolitana do Estado do Espírito Santo, é compreendida nesse
estudo pelos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
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pesquisados foi feito nos sites das redes municipais, além de contatar os respectivos gestores
das Secretarias de Educação por meio de telefone, e-mail e protocolização de ofício.
Após o mapeamento, fizemos leituras exploratórias, analíticas e de comparação entre
os documentos. A análise de conteúdo (BARDIN, 2005) foi a técnica privilegiada para a
organização e codificação dos dados. A partir da leitura dos documentos, fizemos uma
categorização a fim de estabelecer os pontos comuns e diferenças entre eles. As categorias de
análise privilegiadas foram: a) “o lugar” da EF nestas propostas e; b) as compreensões acerca
da EF.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas propostas curriculares analisadas, observamos que estas representam avanços,
quando comparadas com os documentos curriculares nacionais, pois buscam elaborar sínteses
e articulações com a EF como componente curricular para a educação infantil. Ora como
desafio a ser enfrentado, ora como possibilidade de ampliação das experiências corporais das
crianças, a EF está presente, ainda que tal “presença” ganhe conotações e ênfases distintas nos
quatro documentos estudados.
Para uma visão mais geral e ampliada a respeito do lugar da EF nas propostas
pesquisadas, elaboramos um quadro (Quadro 1). Nossa intenção não é enquadrá-las
rigidamente em classificações totalizantes, mas sim captar tendências, contradições e
características que ajudam a compreender os caminhos adotados pelos municípios e a
complexa trama que envolve a produção das políticas curriculares.
Quadro 1 – Síntese do lugar da EF nas propostas curriculares dos municípios analisados
Categorias
Presença da EF
na proposta
Compreensão acerca da EF na ed. infantil
Propostas
curricular
Curriculares
Vitória
Sim
Componente curricular que visa às diferentes práticas
(2006)
corporais da cultura corporal de movimento
Sim
EF visa a ampliar o universo da cultura e do trato corpóreo a
Vila Velha
partir do contato com diferentes formas de expressão e
(2008)
linguagem corporal
Serra
(2008)
Cariacica
(2016)

Sim

Cultura corporal de movimento

Não

Adota “Corpo e Movimento”, com base no RCNEI (1998)

Fonte: Elaboração própria.

As Diretrizes Curriculares de Cariacica é o único documento que não contém um
tópico específico para a EF. Ao listar os dilemas que ainda seriam necessários enfrentar, os
autores dessa diretriz enfatizam que seria preciso “[...] concretizar o projeto de EF [...] para a
Educação Infantil investindo na formação dos mesmos para qualificar o atendimento com a
concepção de criança defendida na Res. 05/09 do MEC” (CARIACICA, 2016, p. 16). Como
consequência disso e da forte interação com os documentos nacionais, principalmente o
RCNEI, a proposta de Cariacica postula um saber intitulado “Corpo e Movimento” como
necessário à prática pedagógica.
Já as orientações curriculares do município de Serra mencionam a EF no escopo de
um conjunto de áreas do conhecimento, que devem estar presentes na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental. O documento destaca a possibilidade de as crianças
terem contato com as mais diversas formas de movimentos e práticas corporais construídas
historicamente por homens e mulheres. A construção das orientações contou com a
participação dos professores(as) da rede, cujo enfoque assumido foi a abordagem críticosuperadora. Entretanto, para Moreira (2012), a abordagem crítico-superadora não abarca todas
as especificidades da educação infantil. Assim, alinhados a essa visão da autora, ao
percorrermos a leitura da parte específica da EF nesse documento, não encontramos nenhuma
indicação voltada especificamente para a educação infantil, o que pode indicar uma
perspectiva de caráter disciplinar da presença da EF.
No caso de Vitória, a inserção da EF no documento “Outro Olhar” (VITÓRIA, 2006)
aconteceu após ser reconhecida como um dos núcleos conceituais que deveriam ser
considerados prioridade na elaboração da política educacional da educação infantil do
município. Essa mesma ideia aparece no documento de Vila Velha, no qual a EF é
reconhecida como um dos temas prioritários que pautaram as discussões nos fóruns de
elaboração da proposta (VILA VELHA, 2008). Assim, a presença da EF “[...] não está dada
como fato, mas emerge num campo de forças” (RAGO, 1995, p. 75) pela disputa de poder
que atravessa a construção desses documentos.
Presente em tópicos específicos dos documentos, em Vitória, a EF é entendida “[...]
como um componente curricular que visa às práticas corporais da cultura como os jogos, as
brincadeiras, dança, dramatização, etc, portadora de conhecimentos da linguagem corporal”

(VITÓRIA, 2006, p. 89). Já em Vila Velha, é preconizada de modo que seu objetivo seja
ampliar o universo da cultura das crianças no seu trato corpóreo a partir do contato com
diferentes formas de expressão da linguagem corporal (VILA VELHA, 2008).
As propostas presentes nos documentos de Vila Velha e Vitória oferecem elementos
para um amadurecimento dos debates e problematizações em torno do lugar da EF na
educação infantil por meio da atuação de professores especialistas. Inclusive, como afirmam
Cavalaro e Muller (2009), ela se configura como uma importante questão no que diz respeito
ao desafio de um trabalho articulado entre diferentes profissionais e a preocupação com a não
“escolarização” tradicional-disciplinar da educação infantil.
Nesse sentido, consideramos que as propostas curriculares de educação infantil das
cidades de Vila Velha e Vitória, no que se refere à EF, ao sinalizarem uma aposta no trabalho
coletivo entre os diferentes profissionais, enfatizando que o contato das crianças com as
diferentes linguagens corporais não seja restrito ao momento com a EF, caminham na mesma
linha de pensamento dos autores citados.
Por fim, a análise dos documentos evidencia que não há um modo único no qual a EF
está inserida na educação infantil. Enquanto as prescrições curriculares de Vitória e Vila
Velha apontam para uma prática pedagógica da EF se articulada aos demais saberes que
perpassam o cotidiano educacional, afirmando a brincadeira dotada de um saber primordial ao
desenvolvimento e formação cultural das crianças, na Serra, as diretrizes propõem que a EF
ocorra em forma de aulas três vezes por semana, seguindo muito mais um modelo de
disciplinar e incoerente com a educação das crianças pequenas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar as disputas de forças presentes nas políticas educativas e propostas
curriculares para a educação infantil, entendemos que a análise desses documentos se
constituiu como um importante exercício para compreendermos como a EF tem sido
“convocada” a participar da educação das crianças pequenas e legitimada, pedagogicamente,
nessa etapa de ensino.
Nesse sentido, identificamos que as prescrições curriculares analisadas têm avançado
no que diz respeito à tematização da EF como componente curricular da educação infantil.
Apesar de os referenciais curriculares nacionais não mencionarem qual seria o papel da EF

nas instituições de educação infantil, os municípios estudados, embora com diferenças
significativas, têm se esforçado em elaborar orientações articuladas com as concepções de
criança como sujeito de direitos, com a brincadeira como prática corporal dotada de
significado sociocultural, especialmente nos documentos do município de Vitória (2006) e de
Vila Velha (2008).

THE PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN CURRICULUM
PROPOSALS FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE
PUBLIC TEACHING NETWORK OF VITORIA
ABSTRACT
The study aimed to understand the place of Physical Education (PE) in the curriculum
documents of early childhood education in the cities of Vitória, Vila Velha, Serra and
Cariacica. Methodologically, a documental analysis was chosen. As a result, it identifies that
EF is present in the analyzed documents. However, it is concluded that although they
represent an advance when compared to national curricular documents, there is no consensus
on the presence of PE in early childhood education.
KEYWORDS: Child education; Curriculum proposal; Physical education.

EL LUGAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS PROPUESTAS
CURRICULARES DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA RED PÚBLICO
DOCENTE DE LA GRAN VITORIA
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo comprender el lugar de la Educación Física (EF) en los
documentos curriculares de la educación infantil en las ciudades de Vitória, Vila Velha,
Serra y Cariacica. Metodológicamente, se optó por un análisis documental. Como resultado,
identifica que EF está presente en los documentos analizados. Sin embargo, se concluye que
si bien representan un avance respecto a los documentos curriculares nacionales, no existe
consenso sobre la presencia de la EF en la educación infantil.
PALABRAS CLAVES: Educación Infantil; Propuesta curricular; Educación Física.
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O MARXISMO CULTURAL, A ESCOLA SEM PARTIDO E A ESCOLA
PARTIDA SOB O IMPÉRIO DO NEGACIONISMO
Frederico Jorge Saad Guirra,
Universidade Federal de Mato Grosso -UFMT
Lino Castellani Filho,
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
RESUMO
Em meio a duas pandemias, a do Covid 19, e a do governo Bolsonaro, o ultraneoliberalismo
baliza as ações governamentais no sistema educacional brasileiro objetivando sua
privatização e militarização. Para tanto, grupos neopentecostais e empresariais veem no
Marxismo Cultural, e na presença de Paulo Freire como patrono da educação brasileira,
inimigos a serem combatidos por disseminar uma suposta dominação comunista nas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Marxismo Cultural; Paulo Freire.
INTRODUÇÃO
Os anos iniciais da segunda década deste século já se colocam dentre aqueles que
ficarão registrados na história civilizatória como sinalizadores da capacidade exponencial dos
seres humanos de produzirem sua autoextinção. Não obstante, e, por mais paradoxal que
possa parecer, a hegemonia do modo de produção capitalista alcança níveis jamais vistos em
tempos outros.
No site da Fiocruz, a OMS – Organização Mundial de Saúde - define uma pandemia
como sendo – A disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado
quando um surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com
transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Esse conceito nos auxiliaria em tempos
pandêmicos, na disseminação de outra doença, o ultraneoliberalismo, elemento balizador de
ações governamentais pelo mundo, incluindo aí o governo brasileiro.
No processo de desmonte do Estado Democrático de Direito, a Educação exerce papel
fundamental na agenda ultraliberal, e se, por um lado, a política educacional é dominada por
uma visão economicista (vouchers, privatizações), por outro, temos a união de representantes
da bancada fundamentalista, ocupando pastas estratégicas no governo, como a pastora

evangélica e Ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e o pastor,
e Ministro da Educação, Milton Ribeiro.
O Movimento Escola Sem Partido, o Homescholing, a militarização de instituições
escolares, fazem parte do projeto governamental para vencer o Marxismo Cultural,
materializado em um projeto de moral conservadora, reacionária, de ética racista, patriarcal e
homofóbica.
Nessa linha de pensamento, o patrono da educação brasileira –Paulo Freire - agride a
visão de mundo que impera no governo Bolsonaro, passando a ser um inimigo a ser
combatido.
Assim, delineamos o objetivo deste estudo, qual seja, mostrar como o denominado
marxismo cultural, base do Movimento Escola Sem Partido e das Escolas Cívico-Militares,
influencia a Educação Física brasileira. Para dar conta de tal tarefa, iniciaremos nosso debate,
no ano de 2013, ano chave para o golpe que viria a seguir.
UM GOLPE EM DOIS ATOS: AS MANIFESTAÇÕES DE 2013
O golpe de 2016, organizado pelos setores políticos, jurídicos, midiáticos e
econômicos, inviabilizou as ações do Governo da Presidenta Dilma Roussef, abrindo
caminho, para que setores conservadores e ultraneoliberais dessem início à escrita de uma
triste página da história do Brasil.
É necessário o entendimento de que o impeachment de Dilma tenha sido viabilizado,
antes de 2016, nas mobilizações de 2013, ocorridas pelo aumento da tarifa do transporte
público em São Paulo, somadas ao descontentamento da direita brasileira com governos
petistas no Planalto, e a eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara do Deputados, em
2015.
O Senador Romero Jucá, que viria a ser Ministro do Planejamento de Michel Temer, e
o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em março de 2016, dariam o tom do que estaria
por vir, ou seja, o “Com o Supremo, com tudo”, traçando, então, o segundo ato para o golpe.
Inaugura-se, assim, uma nova fase, de tipo ultraliberal, tendo como meta a privatização e a
destruição dos direitos dos trabalhadores, aviltando a Constituição de 1988, o que não é tarefa
nada difícil para o Parlamento no qual o pântano é movediçamente oscilante. Basta um bom
movimento negocial. (ANTUNES, 2016).

E é nesse cenário, que chega ao Planalto, após uma campanha eleitoral embalada pelas
fake news, e impulsionada pelo conservadorismo de boa parte da sociedade brasileira, Jair
Messias Bolsonaro, do PSL.
O MARXISMO CULTURAL COMO ALICERCE DA ESCOLA SEM PARTIDO E DAS
ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
O Filósofo Húngaro István Mészáros (2008), nos leva à compreensão de que,
enquanto o capital ditar as normas da sociedade, será muito difícil termos uma educação
capaz de contribuir com o desenvolvimento das potencialidades humanas. Paulo Freire, nos
diz que a educação é, antes de tudo, um ato político, que depende de educadores
comprometidos com uma educação voltada para o diálogo e a criticidade.
O Presidente e seu séquito acreditam que o inimigo a ser vencido estaria presente no
que eles denominam de marxismo cultural, estando ele, o “Capitão”, e sua tropa, aptos para
libertar o país das amarras ideológicas da esquerda representada pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, e da influência marxista reinante na educação brasileira por meio dos
seguidores de Paulo Freire.
Mas o que seria o Marxismo cultural?
A chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto, importou dos Estados Unidos, a teoria do
marxismo cultural, veneno disseminado por Olavo de Carvalho, responsável pela ala
ideológica do governo, cujo objetivo, para a nova direita [...] é muito claro: destruir a
civilização ocidental e seus valores, algo impossível apenas com o controle dos meios de
produção.1
Para os adeptos do Marxismo Cultural, o filósofo Antônio Gramsci e a Escola de
Frankfurt também são responsáveis pela disseminação dessa forma de marxismo pelo mundo.
Enquanto o materialismo histórico-dialético de Marx expressa que as relações econômicas
existentes entre os capitalistas e o proletariado são determinantes para a vida social, para
Gramsci, a cultura burguesa determinaria para que as relações econômicas sejam
capitalistas.2
Matéria publicada em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/01/bolsonarismo-importa-doseua-teoria-conspiratoria-sobre-marxismo-cultural.shtml. Acessado em 11/04/2021.
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Castellani Filho (2019, p.135) expressa que os ataques que a Educação Pública vem
recebendo do Governo Bolsonaro não refletem, como alguns chegam a pensar, situação de
crise, mas um projeto em processo de institucionalização. Esse projeto, ainda dá vida ao
homeschooling, e possui no governo um forte grupo de apoio, formado por Damares Alves e
Milton Ribeiro.
MARXISMO CULTURAL E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM CORPO ACRÍTICO PARA
ATENDER A AGENDA ULTRANEOLIBERAL.
A (contra) reforma do Ensino Médio trouxe consigo um ambiente técnicoprofissionalizante para dentro das escolas públicas, inaugurando nova fase do tecnicismo,
denominado por alguns autores de neotecnicismo. Essa reforma estaria concatenada com a lei
da mordaça, Escola Sem Partido, a perda de autonomia por parte do professor e a defesa da
neutralidade no ensino.
A Educação Física se insere nesse cenário, e é, a partir dele, que buscaremos elementos
para debater a influência do marxismo cultural na Educação Física brasileira.
Após a reabertura democrática do país, na década de 80, os estudos dessa área do
conhecimento passaram a se pautar, também, pelo pensamento marxista, responsável maior,
mas não único, pelas problematizações ao caráter alienante do esporte, ao lugar da Educação
Física na escola, seu papel social, e sua função da no mundo do trabalho capitalista.
(BERNARDI e FAZENDA Jr., 2018, p.1036).
Para Castellani Filho (2019, p. 134), o prevalecer das teorias críticas em parcela
significativa da Educação Física, no período de redemocratização da sociedade brasileira,
explica a presença também – sim, óbvio, não só ele – de Paulo Freire junto a ela. Pela lógica
apresentada neste estudo, a Escola Sem Partido e as escolas Cívico-Militares não comungam
dessa mesma lógica, pois a influência do pensamento marxista, influenciaria diretamente a
formação de jovens e crianças na escola.
Bernardi e Fazenda Jr. nos dizem que [...] um contexto em que temas transversais não
possam ser livremente tratados, por serem considerados “ideologizantes”, como sugere o
projeto Escola sem Partido, de que forma estudar danças na Educação Física na escola sem
debater gêneros e papéis sociais historicamente construídos? (2018, p.1037).

A Educação Física ainda seria a promotora de um corpo saudável, forte, e resistente,
pronto para as exigências do mercado de trabalho. Essa compreensão de que o corpo seria
moldado por uma educação acrítica, obediente à hierarquia, segundo os padrões da Escola
Sem Partido e da educação militarizada, une as características ideais para o atendimento dos
anseios do mercado empresarial.
Assistimos, então, à volta do professor/técnico, o que nos casos das escolas
militarizadas poderia ser um professor/militar, que utilizaria suas aulas de Educação Física
para detectar os mais fortes, rápidos e aptos, desprezando décadas de lutas e conquistas da
área em busca de uma formação pautada pelo diálogo e pela realidade social dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a chegada do Sars - Covid 19, o Brasil atravessa sua pior crise sanitária, já tendo
ultrapassado o calamitoso número de 475.000 mil mortes. Para fazer prevalecer os anseios da
agenda ultraneoliberal, este governo de índole fascista vê no sistema educacional público
brasileiro, campo fértil para a disseminação de ideias de grupos neopentecostais e de
militares, que veem na neutralização do pensamento crítico, autônomo, dentro da escola, e na
ampla militarização da sociedade, pá de cal a qualquer possibilidade de regresso ao estado
democrático de direito. Inclui-se nesse processo, a intenção de substituir Paulo Freire do lugar
de “Patrono da Educação brasileira”.
Tais objetivos se fortalecem no discurso da existência do marxismo cultural, de uma
suposta dominação comunista, e do emprego de ideologias de esquerda nas escolas públicas.
Para vencer o espectro do comunismo nas escolas, é preciso ofertar um ensino que obedeça à
lei da mordaça, neutro, militarizado, e que ensine valores que venham ao encontro da família
tradicional brasileira, e do “cidadão de bem”.
A Educação Física não tem espaço nessa Escola, pois o “corpo produtivo” perdeu lugar
para as inovações tecnológicas que não mais requerem “força humana”. Já o “corpo
obediente, disciplinado”, esse fica por conta da militarização e seus valores.
Não nos colocarmos contrários à tecnologia da informação, ao uso dela no terreno
educacional, porém a pedagogia voltada ao desenvolvimento de competências e habilidades,
limitam a formação a um saber fazer reduzido, descontextualizado, a-histórico, levando a

Educação Física, e as disciplinas pertencentes ao campo das humanidades a perderem sua
razão de existir.
No caso específico da Educação Física, a ampliação do número de escolas cívicomilitares, somada à ideia do neotecnicismo, ataca diretamente a autonomia pedagógica e o
pensamento crítico, deixando o caminho livre para o avanço das grandes corporações
educacionais e a responsabilidade sobre o que ensinar e quando ensinar, aumentando ainda
mais o apartheid educacional no Brasil.

CULTURAL MARXISM, THE SCHOOL WITHOUT PARTY AND THE
BROKEN SCHOOL UNDER THE EMPIRE OF NEGATIONISM
ABSTRACT
In the midst of two pandemics, that of Covid 19, and that of the Bolsonaro government, ultraliberalism guides governmental actions in the Brazilian educational system aiming at its
privatization and militarization. To this end, neo-Pentecostal and business groups see
Cultural Marxism, and the presence of Paulo Freire as the patron of Brazilian education, as
enemies to be combated for disseminating an alleged communist domination in schools.
KEY WORDS: Education; Cultural Marxism; Paulo Freire.

EL MARXISMO CULTURAL, LA ESCUELA SIN PARTIDO Y LA
ESCUELA ROTA BAJO EL IMPERIO DEL NEGACIONISMO
RESUMEN
En medio de dos pandemias, el Covid 19 y el gobierno de Bolsonaro, el ultraneoliberalismo
guía las acciones gubernamentales en el sistema educativo brasileño apuntando a su
privatización y militarización. Para ello, los grupos neopentecostales y empresariales ven al
marxismo cultural, y a la presencia de Paulo Freire como patrón de la educación brasileña,
como enemigos a combatir por difundir una supuesta dominación comunista en las escuelas.
PALABRAS CLAVE: Educación; marxismo cultural; Paulo Freire.
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RESUMO
Esse trabalho consiste em um relato de experiência de um planejamento participativo nas aulas
de educação física, com o objetivo de integrar professor e bolsistas do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com os alunos (as), a fim de uma maior
participação, autonomia na tomada de decisões e corresponsabilidade destes estudantes na
aula de Educação Física, no ensino remoto, de uma Escola no Município de Fortaleza/CE.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento participativo; currículo; interação; corresponsabilização.

INTRODUÇÃO
Todos os dias na escola ocorrem vários acontecimentos. É um local diverso, complexo
e responde aos imponderáveis da vida cotidiana. Com o advento da pandemia os vários
componentes do currículo tiveram que dar respostas provisórias para buscar formas de garantir
o não abando da escola. O ensino remoto fez com que a educação física tivesse que se adaptar
às realidades existentes durante a pandemia covid19. Nesse período, a relevância do
componente curricular também relacionada ao movimentar-se e manifestar-se corporalmente
durante as aulas foi questionada. Diante desse cenário, emergiu o desafio de refletir acerca de
uma nova forma de lecionar remotamente, sobretudo de modo virtual. Logo, pensou-se em
estratégias para garantir a assiduidade e a participação de discentes durante as atividades
síncronas.
Nesse sentido, foi adotada a metodologia do Planejamento Participativo (PP) que nos
fez repensar o currículo escolar e refletir quanto ao/a cidadão/ã que queremos formar. Portanto,
é pertinente a reflexão em torno do currículo multicultural da Educação Física (COLLIER,
2017) para a formação do/a aluno/a que irá exercer sua cidadania, criticidade e seu papel na
sociedade.
Este resumo tem como objetivo apresentar como a metodologia do PP foi utilizada nas
aulas de Educação Física em uma escola pública municipal integrante do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal do Ceará
(UFC).
O PP NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Correia (1996) apresentou o PP como proposta de utilização para as aulas de Educação
Física Escolar (EFE) no Ensino Médio. Foi construído, conforme Correia (1996), um
debate/discussão e uma votação, dos(as) alunos(as), para que pudessem tomar decisões
coletivas, possibilitando, assim, a interação alunos(as)-professor no processo de ressignificação
das aulas.
Collier (2014) afirma que o PP consiste em um roteiro de intervenções que busca
estimular a participação, o maior envolvimento e a responsabilização dos/as alunos/as no
processo de escolha dos conteúdos e temas de interesse. Contudo, é um processo que precisa

ser gradual, pois necessita de compreensão e engajamento por parte dos(as) discentes a essa
mudança pedagógica.
Há uma diversidade de propostas curriculares e uma série de demandas contemporâneas
que exigem transformações na sociedade brasileira, o PP coloca-se como alternativa para
fortalecer o protagonismo, o engajamento e a interação de discentes e docentes no processo
educativo, que se deseja intencionalmente significativo.
Nesse sentido, Farias et al (2019), consideram que o PP é um meio para fomentar a
escuta de ideias e contribuição dos/as alunos/as nas aulas de EFE como prática de dialógicas.
Corroborando com essa ideia, Flor et al. (2020), afirmam que o PP é um instrumento político e
pedagógico.
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde as primeiras aulas deste ano letivo, buscou-se tecer diálogos com os/as alunos/as
sobre as intencionalidades e o percurso que seriam realizados na disciplina quanto às
características das aulas, escolha e definição dos conteúdos, metodologias e instrumentos e
critérios das avaliações que seriam utilizadas no período de ensino remoto.
A partir da compreensão de PP, foi realizado uma parceria colaborativa entre o docente
supervisor do PIBID, juntamente com os/as discentes bolsistas do curso de licenciatura em
educação física vinculados ao programa. O trabalho coletivo colaborativo consistiu em quatro
aulas em que foram abordadas temáticas, dentre elas, conceitos de Educação Física (EF) e suas
áreas de atuação, objetos de estudo da EF, a relação entre EF, cultura e sociedade, a importância
da EFE e os elementos culturais que a compõe. Ao longo dessas aulas, ocorreram diálogos entre
docente, discentes da universidade e discentes da escola.
Após o término da penúltima aula, foi realizada uma atividade via Google Forms que
abrangia perguntas norteadoras: “O que você entende por Educação Física? ”, “O que você
compreende por Educação Física Escolar? ”, “Quais são os elementos culturais existentes na
Educação Física Escolar? ”, “O que você deseja aprender/estudar na disciplina de Educação
Física durante o ano letivo de 2021? ”. Em suma, cinquenta e cinco estudantes responderam o
formulário, fato que corresponde a aproximadamente 28% da totalidade de alunos/as
matriculados/as no 9º ano do Ensino Fundamental. Cabe destacar que o número de estudantes

participantes nas aulas remotas síncronas é menor que o quantitativo de estudantes que
responderam ao questionário.
Na última aula acerca do PP foi discutido com os/as discentes as respostas mencionadas
e tomadas as decisões coletivamente para o andamento da disciplina ao longo do ano letivo. A
intenção era manter o posicionamento das escolhas para o ensino remoto e outras formas de
ensino, caso as condições e orientações sanitárias fossem garantidas também para o ensino
híbrido e/ou presencial. Dessa forma, Jófili (2002) traz a importância de criar os próprios
conhecimentos, não ignorando os seus conhecimentos prévios, ou seja, tornar o/a aluno/a agente
ativo/a nas aulas de Educação Física.
Desse modo, mesmo diante das complexidades proporcionadas pelo ensino remoto, o
PP possibilitou aos/as estudantes exercer momentos de fala, de escuta ativa e de participar de
modo a sugerir temáticas de interesse a ser estudada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o PP tem contribuído para fortalecer o vínculo entre docente, bolsistas
e estudantes da escola, permitir espaços de diálogo e oportunizar a interação significativas nas
aulas no formato remoto. De fato, foi perceptível o aumento do interesse dos/as alunos/as, a
isso credita-se a escolha das temáticas, que proporcionou o sentimento de pertencimento e de
corresponsabilização. Portanto, o PP nas aulas de educação física fomentou a criação de um
ambiente de aprendizado e a participação ativa dos/as discentes. Além disso, promoveu uma
relação dialética entre professor-aluno(a) no processo de ensino e aprendizagem.

PIBID AND PARTICIPATORY PLANNING IN THE CONSTRUCTION
OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN REMOTE EDUCATION
ABSTRACT
This work consists of an experience report of a participatory planning in physical education
classes, with the purpose of integrating the teacher and the scholarship holders of the
Institutional Program of Scholarship Initiation to Teaching (PIBID) with the students, in order
to achieve a greater participation, autonomy in decision making, and responsibility of these
students in the Physical Education class, in a remote school in the city of Fortaleza/CE.
KEYWORDS: participatory planning; curriculum; interaction; accountability and agency.

PIBID Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA
RESUMEN
Este trabajo consiste en un informe de experiencia de una planificación participativa en las
clases de educación física, con el objetivo de integrar al profesor y a los becarios del Programa
Institucional de Iniciación a la Enseñanza (PIBID) con los alumnos, con el fin de lograr una
mayor participación, autonomía en la toma de decisiones y responsabilidad de estos alumnos
en la clase de Educación Física, en la educación a distancia, de una escuela en la ciudad de
Fortaleza/CE.
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RESUMO
O presente relato de experiência faz uma análise do PET Avaliativo do Ensino Médio
Regular, proposto pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais em 2020.
Examinamos o documento de avaliação ao qual os estudantes foram submetidos e discutimos
a nossa experiência com esse instrumento. A partir disso, concluímos que a proposta de
avaliação executada endossa o modelo de avaliação somativa.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Avaliação Educacional; Coronavírus.

INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência faz parte das atividades de formação desenvolvidas
no Programa Residência Pedagógica da UFMG, subprojeto da Educação Física (EF). Tal
programa visa incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica,
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promover a
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integração entre educação superior e educação básica e mobilizar os professores das escolas
públicas da educação básica a serem coformadores dos futuros docentes.
Nesse trabalho, fizemos uma descrição dos processos de avaliação em EF, levados a
efeito no ambiente de ensino remoto na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais
(SEE/MG). Soma-se a esse objetivo, a elaboração de algumas reflexões sobre a experiência
que tivemos com os instrumentos de avaliação em EF disponíveis, e de como ela impactou a
nossa formação enquanto professores.
DESENVOLVIMENTO
Devido à pandemia da COVID-19, as redes de ensino precisaram modificar os
processos de ensinar e aprender em face da migração do ensino presencial para o formato
remoto. Objetivando dar materialidade às ações pedagógicas no ambiente remoto, o governo
do Estado de Minas Gerais implementou o Regime de Estudo não Presencial (REANP). Para
manter o vínculo das escolas com estudantes (jovens do ensino médio) e garantir a
continuidade das ações de ensino, foram desenvolvidas dentro do marco do REANP algumas
ferramentas, entre elas: os Planos de Estudo Tutorado (PET) - apostilas que possuíam um
acervo de conteúdos e atividades para cada ano escolar -, o programa de televisão ‘‘Se Liga
na Educação’’ - transmitido na TV aberta de segunda à sexta-feira e que exibia aulas gravadas
– e, por fim, o aplicativo digital “Conexão Escola” – plataforma online em que os estudantes
tinham acesso aos professores, às aulas gravadas da Rede Minas e aos PETs.
Os PETs foram definidos como documentos curriculares centrais ao desenvolvimento
das atividades de ensino, orientando o que devia ser ensinado nas escolas. Constituíram-se em
espécies de apostilas, com textos e prescrição de exercícios que abrangiam todos os
componentes curriculares e tinham basicamente dois objetivos: não interromper o acesso dos
alunos ao conhecimento escolar e justificar para a sociedade o cumprimento da contabilização
de carga horária anual obrigatória. Para cada componente curricular elaborou-se o total de
oito PETs, sendo sete de discriminação de conteúdos e atividades, e um destinado somente
para a avaliação dos estudantes (o oitavo).
O PET Avaliativo foi construído com o intuito de orientar e auxiliar os professores no
processo de verificação da aprendizagem dos estudantes. Segundo a resolução 4.423/2020, ele
“consiste em um instrumento de verificação da aprendizagem do estudante que permite a

identificação dos conhecimentos e habilidades adquiridos durante o Regime de Atividades
Não Presenciais, além do cômputo da carga horária” (2020, p. 5). A partir dele que os
professores foram instruídos a identificar quais competências os alunos conseguiram adquirir
ou não. No total, o material possui sete questões de EF distribuídas da seguinte forma: cinco
fechadas, uma semiaberta e uma autoavaliação. Os conteúdos foram: vacinação, alimentação,
diferenças de gênero no esporte, esporte adaptado, esporte e mídia, ginástica e exercício
físico.
É justamente sobre esse instrumento de verificação da aprendizagem que iremos nos
debruçar. Quando se avalia é necessário que haja uma articulação entre aquilo que foi
trabalhado e o que se espera que se tenha aprendido. Para Luckesi (2000), avaliar envolve
dois processos, diagnosticar e decidir. O diagnóstico busca constatar algo sobre determinado
objeto e qualificá-lo de acordo com suas qualidades. Já o processo de decisão implica em
fazer escolhas a partir do tratamento das informações obtidas. Para tal, faz-se necessário que
os dados coletados sejam selecionados de forma a levantar informações essenciais para o que
se pretende avaliar. Esse processo alimenta e reorienta o trajeto da aprendizagem do estudante
e sinaliza o caminhar dos alunos, dos professores e das instituições.
Na EF escolar não é diferente, o ato de avaliar implica em ajudar o estudante a
compreender suas facilidades/dificuldades bem como a identificar os seus progressos para que
ele continue avançando (DARIDO, 2012). O professor deve ter a noção exata do que pretende
avaliar, pois, para cada objetivo há um tipo de avaliação mais adequada. As avaliações podem
ser diagnósticas, formativas ou somativas. A diagnóstica busca compreender o estágio de
aprendizagem em que se encontra o aluno, a formativa se interessa por avaliar todos os passos
do estudante rumo à construção do conhecimento e a somativa se propõe a medir os
conhecimentos obtidos no final de um ciclo de aprendizagem. Segundo Zabala (1998), as
avaliações proporcionam ao professor avaliar três dimensões dos conteúdos, são elas: a
conceitual (o que se deve saber?), a procedimental (o que se deve saber fazer?) e a atitudinal
(como se deve ser, comportar?).
METODOLOGIA
Utilizamos as seguintes estratégias para analisar o PET Avaliativo: leitura e análise
desse material didático, leitura de artigos sobre avaliação em educação e em EF e avaliação

coletiva entre bolsistas alunos, professores preceptores e professor supervisor (da
universidade). Tomamos como critérios de análise os seguintes aspectos: a presença/ausência
de instrumentos de diagnóstico da realidade educacional; a concepção de avaliação embutida
no material (avaliação formativa e/ou somativa), a consideração da especificidade pedagógica
da EF (que ensina o saber-fazer corporal) e como os formuladores deste documento avaliativo
pensaram a seleção dos conhecimentos deste componente curricular.
DISCUSSÃO
A aprendizagem dos alunos foi avaliada por meio do PET Avaliativo, conforme
estabelecido pelo artigo 12 da resolução 4.423/20202. A dimensão do conteúdo predominante
foi a conceitual. Considerando-se que há uma hegemonia herdada na EF escolar de avaliar
mais fortemente a dimensão procedimental (MALDONADO et al, 2014), constatamos o
rompimento dessa tradição e, ainda, uma precarização da avaliação dos saberes conceituais.
Três questões do PET Avaliativo induzem os estudantes a produzirem repostas operacionais
que reforçam uma perspectiva de avaliação meramente somativa. Essas perguntas se
estruturam em torno de verbos no infinitivo, como “citar”, “identificar” e “exemplificar” que
pouco ou nada permitem aos estudantes a experiência de reflexão e análise do conhecimento.
Sobre essa relação bancária com os conteúdos da EF, Bagnara (2011) afirma que o objetivo
de se trabalhar com a dimensão conceitual vai além de uma simples explanação por parte do
aluno sobre determinado conteúdo, pois o estudante deve se valer do entendimento de
determinado conceito e saber utilizá-lo em diversos momentos e situações para resolver
conflitos ou problemas.
Além de uma avaliação que se resume a uma lógica operacional, identificamos que
parte das perguntas estava direcionada à aprendizagem de conteúdos sem uma relação direta
com especificidade dos conhecimentos da EF. Uma delas se referia às vacinas, tema não
previsto entre os eixos temáticos da EF na Base Nacional Comum Curricular. Não houve
nenhum esforço de contextualização em relação aos conhecimentos específicos da nossa área.
É necessário lembrar que o tema da saúde é uma problemática trasnversal e, portanto, objeto

Art. 12 - A avaliação do estudante se dará por meio de: I) Realização de Plano de Estudos Tutorado
- PET Final de caráter avaliativo; II) Avaliação pelo Conselho de Classe.
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de estudo de todos os componentes curriculares, mas deve ser contextualizado ao ser
trabalhado por cada área e componente curricular.
A dimensão atitudinal que se refere a “reconhecer e valorizar atitudes não
preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, religião e outras” (DARIDO, 2012, p.
53) apareceu em duas das questões avaliativas. Esse fato pode indicar a perpetuação da ideia
de que o papel específico da EF na escola é a formação de valores. Entendemos que a
legitimidade pedagógica da EF passa necessariamente pelo reconhecimento de seus saberes
específicos, sobretudo em suas dimensões corporais e conceituais. Em relação à
autoavaliação, as perguntas se destinavam a fazer com que os estudantes apontassem “sim”,
“em parte” ou “não” para aquilo que acreditavam ter aprendido na disciplina. Não havia
espaço para dissertação, nem mesmo para a escrita de um comentário sobre as percepções que
os estudantes tiveram a respeito dos conteúdos trabalhados durante o ano. Assim, não
entendemos a função da autoavaliação no documento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos com esse trabalho que a proposta de avaliação executada pela SEE/MG
endossa o modelo de avaliação somativa, em detrimento de uma avaliação formativa. A
afirmação se justifica, pois a nota atribuída aos estudantes considerou somente o final do
processo, enquanto o caminho percorrido serviu apenas para contabilização de carga horária
do ano letivo, conforme estabelecido pela resolução SEE Nº 4.423/2020 3. Há de ser realizada
uma reflexão crítica a respeito da estratégia empregada pela SEE/MG para a avaliação dos
alunos. Após a leitura dos materiais, notamos a repetição de conteúdos e descontinuidades
gritantes no fluxo do tratamento deles. Ficam aqui algumas perguntas, às quais ainda não
temos respostas: Quem foram as pessoas responsáveis por elaborar os PETs? Os sujeitos que
produziram os PETs são os mesmos que elaboraram o PET Avaliativo? Quanto eles têm de
conhecimento sobre o processo de avaliação? Esses técnicos educacionais são oriundos do
campo da EF? Essas perguntas sem respostas confirmam que a lógica tecnicista e de
apostilamento de ensino ganhou muito espaço com o advento do ensino remoto. Acreditamos
em processos avaliativos estruturados a partir da articulação entre o diagnóstico da realidade

Art. 16 - A frequência do estudante durante o período não presencial será assegurada mediante a
entrega à escola das atividades propostas no PET.
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educativa, a construção coletiva do processo de ensinar e aprender e a concretização de
conhecimentos nos quais os sujeitos envolvidos sintam-se neles reconhecidos. Entendemos,
portanto, que a forma com que nossos estudantes foram avaliados foi esvaziada de sentido
devido a um material didático prescrito de forma unilateral e imposto de forma linear a todas
as escolas do estado de Minas Gerais.

THE TUTORED STUDY PLAN OF PHYSICAL EDUCATION
PRODUCED BY THE SECRETARY OF STATE OF EDUCATION: AN
EVALUATION EXPERIENCE IN FACE OF THE CORONAVIRUS
PANDEMIC IN 2020
ABSTRACT
In this report, we performed an analysis of the Evaluation PET of Physical Education in High
School, proposed by the Secretary of State of Education of Minas Gerais in 2020. We
examined the evaluation document to which the students were submitted and discussed about
our experience with that instrument. From this work, it was possible to conclude that the
evaluation proposal planned is in accordance with the summative evaluation model.
KEYWORDS: Education; Educational Evaluation; Coronavirus.

EL PLAN DE ESTUDIO TUTORADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN DE MINAS GERAIS: UNA EXPERIENCIA DE
EVALUACIÓN EN LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN 2020
RESUMEN
En este reporte de experiencia, realizamos un análisis del PET de Evaluación de la
Educación Física y Deportes del Bachillerato, propuesto por la Secretaria de Educación del
Estado de Minas Gerais en 2020. Examinamos el documento de evaluación al que fueron
sometidos los estudiantes y discutimos nuestra experiencia con ese instrumento. De este
trabajo se pudo concluir que la propuesta de evaluación realizada plantea el modelo de
evaluación sumativa.
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RESUMO
Este trabalho analisa o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Trata-se de uma
Análise Documental da legislação que o regulamenta. Os resultados indicam que as normas
estabelecem intensa hierarquia e disciplina, consoante aos demais modelos de Colégios
Militares existentes no Brasil. Conclui-se que esse arquétipo substancia a meritocracia e
coloca em alerta a gestão democrática da escola pública e a pedagogia da Educação Física,
pautada nas proposições do movimento renovador de 1980.
PALAVRAS-CHAVE: Escolas Cívico-Militares; Escola Pública; Educação Física Escolar.
INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva abordar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares
(PECIM), instituído pelo Decreto Federal nº 10.004, de 5 de setembro de 2019,
regulamentado pelas Portarias nº 2.015, de novembro de 2019 e nº 1.071, de 24 de dezembro
de 2020, com orientações de implementação e execução descritas no Manual das Escolas
Cívico-Militares (2019). A metodologia do trabalho pauta-se na Análise Documental da
legislação referida, utilizando a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) para o tratamento dos
dados. Para tanto, apresenta-se as características constitutivas do PECIM, bem como a análise
das seguintes categorias: neoconservadorismo, gestão democrática e meritocracia.
PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
O PECIM consiste numa iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria
com o Ministério da Defesa e será implementado em colaboração com os Estados e
Municípios. Visa uma gestão compartilhada nas áreas educacional, didático-pedagógica e
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administrativa com a participação dos docentes da escola e apoio dos militares da reserva das
Forças Armadas ou estaduais (BRASIL, 2021).
O objetivo é melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas,
baseando-se no modelo dos colégios militares do Exército, das Polícias Militares e do Corpo
de Bombeiros Militares (BRASIL, 2021), em virtude dos bons resultados obtidos em
avaliações de larga escala. Nesse sentido, percebe-se que a legislação que regulamenta o
Programa não se refere aos colégios federais, mantidos por Institutos e Universidades
Federais, que obtêm as melhores classificações nos rankings do país, com recursos menores
do que os colégios militares, cujo custo aluno é três vezes maior do que da escola pública
(CAFARDO; JANSEN, 2018).
Outro ponto a ser considerado no PECIM é o grande número de escolas públicas a
serem envolvidas no Programa, 216 em todo país até o ano de 2023 (BRASIL, 2021) e o alto
investimento financeiro. Segundo Menezes e Sócrates (2020), o MEC destinou o valor de 1
milhão por escola, verba essa reservada para o pagamento dos militares que atuarão nas
instituições. A cada mil alunos em uma escola, haverá 18 militares trabalhando.
O PECIM ratifica uma tendência de militarização das escolas públicas e privadas
brasileiras via transferência de gestão à agentes das forças armadas, polícias e bombeiros
militares, que se expandiu ao longo dos últimos 20 anos. Conforme Alves e Toschi (2019),
existem 120 escolas militarizadas em 22 estados da federação Brasil, sendo mais da metade
dessas no Estado de Goiás.
A inclinação para o aumento do número de escolas militarizadas vem acompanhada de
um movimento de grupos neoconservadores, cuja “grande preocupação é a restauração
cultural [...] encontram-se profundamente comprometidos em estabelecer mecanismos
restritos de controle sobre o conhecimento, moral e valores” (APPEL, 2001, p.6).
Segundo Appel (2001, p.6,7), em determinados contextos, os neoconservadores
confundem-se e coadunam com pautas de outros grupos, como de defensores do
neoliberalismo e populistas religiosos autoritários, que se encontram extremamente
“preocupados com a relação entre as escolas, o corpo e sexualidade. [...] a escolarização e
aquilo que entendem ser a família tradicional”.
Neste sentido de um maior controle ideológico, parece existir um apelo popular por
escolas militarizadas circunscritas na defesa de valores cívicos, maior disciplina, melhores

desempenhos em avaliações, segurança dentro das escolas, infraestrutura de qualidade, entre
outros aspectos. De acordo com Sauer e Saraiva (2019, p.772), “os pais veem a ordem
fortemente disciplinar como uma salvação moral dos filhos”.
Os militares no PECIM possuem a incumbência de estabelecer uma nova cultura nas
escolas, pautado em princípios das suas próprias organizações, seguindo portanto, o modelo
das demais escolas militares existentes no Brasil. Conforme Mendonça (2019, p. 595), essas
escolas
[...] organizam-se com base em rígida hierarquia, férrea disciplina,
obediência incontestável aos superiores, proibição de determinados
comportamentos socialmente normais em outros ambientes como
demonstração de afeto, uso de adereços, cortes personalizados de cabelo,
dentre outros elementos que marcam a identidade das pessoas,
particularmente em uma fase como a adolescência.

Desta forma, evidencia-se o quão complexo é comparar escolas públicas com os
colégios militares. Apesar de constituírem-se em modelos para o PECIM, reservam diferenças
significativas que envolvem legislação própria (Art. 83 da LDB nº9394/96); financiamento
diferenciado; seleção de ingresso de estudantes civis; a maioria dos alunos são filhos de
militares, com objetivo de seguir carreira militar; pagamento de taxas mensais; diversos tipos
de fardamentos/uniforme de custo elevado; padrão de apresentação pessoal; hierarquia e
disciplina nos moldes dos quartéis, ordem unida, entre outros aspectos que destoam da
pluralidade e diversidade encontrada nas escolas públicas.
A estrutura organizacional e pedagógica que preservam a essência do modelo militar
nas escolas do PECIM, parecem retomar a divisão do trabalho, a fragmentação e o controle
hierárquico que se tenta romper desde a década de 1980, no aspecto legal, com o preceito
constitucional da Gestão Democrática do ensino público, corroborado pela LDB nº 9394/96.
A Gestão Democrática pressupõe três princípios: participação da comunidade escolar
na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), assim como nos espaços deliberativos, a
exemplo do Conselho Escolar; autonomia pedagógica, administrativa e financeira;
descentralização de poder.
Este preceito é fundamental para a consolidação de uma sociedade democrática. De
acordo com Paro (2006), só haverá esse exercício se a comunidade escolar vivenciar,
construir, fortalecer processos de participação democráticos e do agir democraticamente.

No entanto, dificilmente ocorrerá tais ações se o trabalho desenvolvido for autoritário
e centralizador. O Manual do PECIM (2019) especifica claramente como a hierarquia e o
controle ocorrerão sob a responsabilidade de cada Divisão. Essa análise agrava-se pela
consideração de outros princípios constitucionais como liberdade de ensinar, aprender e
divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
MERITOCRACIA
A meritocracia, de acordo com Freitas (2020, p.1), é uma categoria que perpassa a
responsabilização, defendida como “merecimento a maior nota numa avaliação, porque
considera todos os concorrentes como iguais”. Envolve a compreensão, de base liberal, que
[...] dadas as oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o
esforço pessoal, o mérito de cada um. Nada é dito sobre a igualdade de
condições no ponto de partida. No caso da escola, diferenças sociais são
transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser discutido é
se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou não corrigir as ‘distorções’
de origem, e esta discussão tira de foco a questão da própria desigualdade
social, base da construção da desigualdade de resultados. (FREITAS, 2020,
p.1).

O Manual do PECIM revela uma espécie de vigia hierárquica permanente de tudo e de
todos. Há também uma organização em torno de acréscimo ou retirada de notas, conforme o
comportamento do estudante (recompensas ou sanções), que para Freitas (2011), compõem o
caráter meritocrático e de responsabilização do sistema, pelo qual se pretende legitimar
perante a opinião pública as ações de controle de estudantes, profissionais da educação e da
própria gestão.
Como esta lógica é herdeira da “concep�
�
o de controle do comportamento humano”,
esse processo pode provocar aos não adaptados a saída de suas escolas para estudar em outros
locais ou bairros, acarretando “subprodutos do controle” como a fuga, revolta, resistência
passiva ou até mesmo “medo, ansiedade, ira e raiva, depressão” (FREITAS 2011, p.65).
Segundo Freitas (2012, p.384), não cabe uma visão simplista de “tentar resolver esta
complexa relação, colocando mais pressão no sistema, isso faz com que o entrelaçamento das
desigualdades sociais com as desigualdades acadêmicas na sala de aula e na escola seja
agravado”.
As questões pontuadas podem impactar sobremaneira a proposta pedagógica da
Educação física a ser desenvolvida na escola, considerando o histórico de influência

behaviorista e militar na área. O Manual do PECIM possui um capítulo específico sobre a
prática desportiva, em que há um incentivo ao desenvolvimento de atributos, parcerias
público-privadas, competições externas, entre outros. No entanto, não há nos documentos o
trato do componente curricular Educação Física, deixando dúvidas de como efetivamente será
trabalhado.
A realização da ordem unida, marchas, cantigas próprias de guerra, exercícios de
calistenia, o desporto, trazem à tona um passado da Educação Física escolar que o chamado
Movimento Renovador da área (década de 1980), tentou contrapor-se de forma geral. A área
pedagógica está ainda consolidando-se na prática escolar, pautada na compreensão da cultura
corporal (termo que pode variar a depender da abordagem) como objeto de estudo e de ensino
da Educação Física, bem como num processo dialógico, crítico, de pluralismo de ideias,
respeito as diferenças, de liberdade, de autonomia, que coadunam com os objetivos de uma
educação democrática.
O retrocesso a práticas de outros períodos históricos como na ditadura civil-militar,
poderia atrasar anos de pesquisas, estudos e experiências na área. Desta forma, é necessário
acompanhar a implementação destas escolas, com vistas a identificar o quanto esse modelo
poderá influenciar a prática pedagógica e/ou servir como balizador para políticas derivadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise documental do PECIM indicou que as normas estabelecidas mantem intensa
hierarquia e disciplina, consoante aos demais modelos de Colégios Militares existentes no
Brasil. Deste modo, conclui-se que esse arquétipo de origem neoconservadora e behaviorista,
substancia a meritocracia e coloca em alerta a gestão democrática da escola pública e a
pedagogia da Educação Física, pautada nas proposições do movimento renovador de 1980.

THE NATIONAL PROGRAM OF CIVIC-MILITARY SCHOOLS – THE
SUBSTANTIATED MERITOCRACY
ABSTRACT
This paper analyzes the National Program of Civic-Military Schools. It is a Documentary
Analysis of the legislation that regulates it. The results indicate that the norms establish
intense hierarchy and discipline, similar to other models of Military Schools in Brazil. We
conclude that this archetype substantiates meritocracy and puts on alert the democratic
management of the public school and the pedagogy of Physical Education, based on the
propositions of the renovation movement of 1980.
KEYWORDS: Civic-Military Schools; Public School; School Physical Education.

EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS CÍVICO-MILITARES LA MERITOCRACIA SE SUSTANCIALIZA
RESUMEN
Este trabajo analiza el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares. Se trata de un
Análisis Documental de la legislación que lo regula. Los resultados indican que las normas
establecen una intensa jerarquía y disciplina, de acuerdo con los otros modelos de colegios
militares existentes en Brasil. Se concluye que este arquetipo fundamenta la meritocracia y
alerta la gestión democrática de las escuelas públicas y la pedagogía de la Educación Física,
a partir de las proposiciones del movimiento renovador de 1980.
PALABRAS CLAVES: Escuelas Cívico-Militares; Escuela Pública; Educación Física
Escolar.
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OS JOGOS DE TABULEIRO COMO CONTEÚDO DA CULTURA
CORPORAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA
DA EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA.
Walber da Silveira,
Promestre FAE / UFMG
RESUMO
O artigo visa acentuar a contribuição dos jogos de tabuleiro Shisima, Mancala e Ludo como
práticas pedagógicas inclusivas da Educação Física Escolar (EFE). A investigação consiste
numa pesquisa de caráter histórico e documental sobre um projeto interdisciplinar
desenvolvido numa escola pública de Contagem no ano de 2018. Os resultados indicaram
que a inclusão escolar aconteceu interdisciplinarmente e contribuiu para o desenvolvimento
da autonomia e participação social dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas; Jogos de tabuleiro; Cultura Corporal;
Educação Física Inclusiva.

INTRODUÇÃO
A pesquisa discorreu-se sobre o pensar das práticas corporais da EFE na perspectiva
inclusiva, cujo desenvolvimento se constitui através da vivência e da (re)construção de jogos
de tabuleiro como conteúdo desenvolvido por este componente curricular. Diferentes autores
acreditam que, as atividades propostas pela Educação Física proporcionam o contato com
diferentes temas/conteúdos da cultura corporal, através de experiências diversas relativas aos
aspectos corporais que contribuirão de maneira significativa ao processo de ensinoaprendizagem e inclusão escolar (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
Pensando na diversidade cultual dos conteúdos da EF e na interdisciplinaridade como
estratégias que promovem a inclusão no contexto escolar, informo ao leitor que o
entendimento de intercâmbio mútuo e integração entre várias disciplinas curriculares estão em
diálogo com os documentos oficiais tais como os PCNs (1997), os PCNEM (1999), os
PCNEM+ (2002), além das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica de julho de 2010. Nesse contexto, essa pesquisa surge da necessidade de estimular as
conexões entre os conteúdos da EFE com as outras áreas de conhecimento, onde foi
investigado acerca das práticas de jogos de tabuleiro na disciplina de EF. Esse processo

constituiu-se de atividades interdisciplinares voltadas para a temática da Consciência Negra e
a Diversidade Cultural no Brasil, cuja culminância foi a Mostra Cultural da Escola Municipal
Domingos José Diniz Costa Belém, realizada em novembro de 2018, onde os estudantes do 2º
Ciclo do Ensino Fundamental expuseram seus jogos (re)criados nas aulas de EF - Shisima,
Mancala e Ludo. Aqui, cabe ao leitor se inteirar de que existem legislações específicas que
versam sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, ressaltando a
importância dessas culturas na formação da sociedade brasileira – Lei 10.639/03 e a Lei
11.645/08.
Tendo como objetivo geral ressaltar a importância dos jogos de tabuleiros como
prática pedagógica inclusiva na EFE, o artigo busca alcançar também os objetivos específicos,
a saber: (a) destacar o jogo de tabuleiro como atividade educativa que proporciona um
ambiente lúdico e prazeroso; (b) abordar de forma interdisciplinar a temática dos jogos de
outras matriz culturais ampliando assim o currículo da EFE; (c) apresentar e ressignificar
novas formas de brincar e de vivenciar as práticas corporais da escola e da EF.
METODOLOGIA
A pesquisa consistiu em uma análise retrospectiva descritiva de caráter histórico e
documental acerca desse trabalho desenvolvido em 2018, cujas atividades foram
desenvolvidas com os alunos do 2º Ciclo do Ensino Fundamental, com idades entre 8 e 10
anos, da Escola Municipal Domingos José Diniz Costa Belém, que fica localizada na região
metropolitana de Belo Horizonte. A metodologia de desenvolvimento do projeto embasou-se
em três etapas bem definidas que serão descritas abaixo no artigo.
FASE INICIAL – FORMAÇÃO EM SERVIÇO E NOVAS POSSIBILIDADES DE
ATUAÇÃO.
A etapa inicial desse projeto teve início em agosto/2018 na formação continuada em
serviço oferecida pela Prefeitura Municipal de Contagem aos professores de Educação Física
desse município durante o ano letivo de 2018, onde foi apresentado a nova Base Nacional
Comum Curricular da Educação Básica (Resolução CNE/02 de 2017) e também alguns Jogos
de Matriz Africana. Os profissionais que participaram dessa formação acumularam discussões

e reflexões acerca da BNCC e articularam propostas de intervenção pedagógica para a EF nas
escolas municipais de Contagem.
SEGUNDA FASE – RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Essa etapa de trabalho foi marcada pela apresentação e vivência dos jogos de tabuleiro
Shisima, Mancala e Ludo pelos estudantes da escola, contextualizando e problematizando a
riqueza da diversidade cultural no sentido dialogar com a legislação educacional brasileira
que torna obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos
escolares das instituições públicas e privadas de educação (Leis 10.639/03 e 11.645/08 –
MEC/CNE).
TERCEIRA FASE – VIVÊNCIAS LÚDICAS E CULMINÂNCIA DO PROJETO.
Essa etapa foi marcada pela adesão de todos os estudantes nas atividades
desenvolvidas pela EF através das vivências lúdicas com os jogos de tabuleiro (re)construídos
coletivamente, modificando totalmente a rotina da escola e desse componente curricular. E
assim, finalizando a terceira fase de trabalho, houve a organização da culminância dessa
unidade temática e a realização da “Mostra Cultural – Belém mostra mais” em novembro de
2018, onde foram apresentados os trabalhos produzidos pelos estudantes na EF e nas outras
disciplinas curriculares.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É necessário ao leitor compreender que a ideia de ressignificação das práticas
corporais da EF para o autor do artigo, corrobora com as ideias do Coletivo de Autores
(1992), de que o brincar e o jogar são percebidos como uma invenção humana que tem sua
intencionalidade e curiosidade resultantes de um processo criativo para modificar,
imaginariamente, a realidade e o presente.
Todas as etapas de investigação e intervenções pedagógicas permitiram aos educandos
aprender e (re)construir novas maneiras de jogar e brincar com os jogos ‘Shisima’, ‘Mancala’
e ‘Ludo’, e que o processo de avaliação desse trabalho foi baseado no que aconteceu nas
aulas, onde se reflete a prática desenvolvida, e não apenas o êxito da aprendizagem. A

investigação e análise dos dados dessa pesquisa se basearam na participação de todos os
alunos do 2º Ciclo do Ensino Fundamental da escola em questão, cujo público alvo totalizava
um número de 158 crianças.
A Quadro(1) abaixo exemplifica a participação dos alunos envolvidos na referente
pesquisa em análise:
Quadro 1 – Alunos matriculados na escola no 2º Ciclo de Formação
Alunos matriculados

Total Geral

Meninos

Meninas

na escola

Alunos com
eficiência

2º Ciclo

158

82

76

4

Percentual

100%

51,90%

48,10%

2,53%

Fonte: o autor

Partindo das reflexões acima e considerando os princípios da inclusão no contexto
escolar, pode-se dizer que este autor tem o entendimento de que os estudantes se misturam
nas atividades culturais e sociais desenvolvidas na EFE. A partir disso, pode-se dizer que os
mesmos se divertiram através dessas atividades coletivas e cooperativas, estreitando laços e
conseguindo respeitar a diversidade dos corpos e sujeitos, promovendo assim, situações
lúdicas de inclusão e participação social. Ou seja, foi possível oportunizar uma nova
experiência de fruição e representação social sobre essa prática corporal da EFE, notando-se
que a interação entre os sujeitos aprendizes e as áreas de conhecimento permitiu consolidar os
saberes construídos, fazendo conexões e inter-relações acerca da diversidade cultural
brasileira de forma lúdica e prazerosa Nesse caso, como não foram criados instrumentos
específicos de avaliação e medição do desempenho escolar que pudessem ser tabulados e
analisados para mostrar as habilidades e competências alcançadas, pode-se dizer que só foi
possível fazer as inferências sobre o resultado deste trabalho através dos relatos dos próprios
educandos, dos educadores envolvidos nas atividades propostas e do feedback realizado pela
coordenação escolar ao longo das intervenções realizadas. Destaca-se também que os
registros escolares e das rodas de conversa em sala de aula e na EF foram fundamentais nesse
processo de avaliação.
Os materiais usados na produção dos tabuleiros de shisima, mancala e ludo, tais como
caixas de leite vazias, caixas de ovo de papelão, bastões de madeira, papeis coloridos, colas,

dentre outros, foram trazidos pelos estudantes e manipulados durante a fase de construção dos
jogos e peças para os jogos. O capricho, organização e execução das tarefas propostas pelos
estudantes reforçam as ideias da pesquisa de que a escola e a EF são importantes espaços de
construção dos conhecimentos culturalmente aprendidos e ensinados. Dessa forma,
vislumbrou-se a ressignificação dos jogos e brincadeiras com intuito de construir de uma
sociedade mais justa, autônoma e participativa, e onde se busca romper com os paradigmas e
barreiras estruturais, físicas, institucionais, pedagógicas, que ainda estão presentes no
contexto da inclusão nos diferentes campos sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando na perspectiva da educação física inclusiva, o trabalho interdisciplinar
possibilitou a integração dos sujeitos e dos saberes com as diferentes áreas de conhecimento
do currículo escolar. E na EF, especificamente, foi possível perceber que o respeito as
diferenças diminuiu as dificuldades e os obstáculos enfrentados pelos educandos durante essa
jornada de construção de conhecimento, promovendo a inclusão e a cidadania, onde
conhecer, aprender e fruir aconteceram através da (re)construção de novos jogos e
brincadeiras de forma lúdica e prazerosa. Foi notório que essa prática corporal dos jogos de
tabuleiro se popularizou entre os estudantes dessa instituição, aumentando o desejo pelo jogar
e brincar nas aulas de EF e no tempo do recreio dessa unidade escolar. Logo, percebeu-se que
as relações interpessoais e as experiências sociais vividas durante esse trabalho ampliaram o
currículo da EF e da escola, permitindo a construção de novos saberes e significados. E
corroborando com Vago (1996), pode-se afirmar que os jogos de tabuleiros em questão foram
materializados em novas maneiras de brincar, fruir e jogar, resultando na construção dos
jogos “na” e “da” Escola Domingos Belém (VAGO, 1996).
Finalizando, compartilho e reafirmo as ideias de Mantoan et alii (1997), de que “o
princípio democrático da educação só se evidencia plenamente nos sistemas educacionais que
se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles, os alunos com deficiência”.
Dessa forma, é uma inovação que implica num esforço de reestruturação das condições atuais
da maioria de nossas escolas (p. 234).

BOARD GAMES AS BODY CULTURE CONTENT IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE
PHYSICAL EDUCATION.
ABSTRACT
The article aims to emphasize the contribution of Shisima, Mancala and Ludo board games as
inclusive pedagogical practices of School Physical Education (EFE). The investigation
consists of a historical and documentary research on an interdisciplinary project developed
in a public school in Contagem in 2018. The results indicated that school inclusion took place
interdisciplinary and contributed to the development of autonomy and social participation of
students.
KEYWORDS: Pedagogical Practices; Board games; Body Culture; Inclusive Physical
Education.

LOS JUEGOS DE MESA COMO CONTENIDO DE CULTURA
CORPORAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA
PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA INCLUSIVA.
RESUMEN
El artículo pretende enfatizar el aporte de los juegos de mesa Shisima, Mancala y Ludo como
prácticas pedagógicas inclusivas de la Educación Física Escolar (EFE). La investigación
consiste en una investigación histórica y documental sobre un proyecto interdisciplinario
desarrollado en una escuela pública de Contagem en 2018. Los resultados indicaron que la
inclusión escolar se dio de manera interdisciplinaria y contribuyó al desarrollo de la
autonomía y participación social de los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Prácticas Pedagógicas; Juegos de Tablero; Cultura corporal;
Educación Física Inclusiva.
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RESUMO
Este estudo tem o intuito de analisar o discurso dos/as jovens sobre o bullying nas aulas de
Educação Física no campo da cibercultura, através da rede social Twitter. Para tal foi
realizada uma pesquisa qualitativa em que as análises se deram através dos discursos dos
tweets. Conclui-se que os discursos no campo da cibercultura são os produzidos pela
sociedade, impregnados de preconceitos e discriminação com relação ao gênero, habilidade
física/motora, tipo de corpo e aspectos comportamentais.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Redes Sociais. Educação Física.

INTRODUÇÃO
O bullying é um comportamento que acomete muitos estudantes nas escolas, tendo
geralmente seu início através de pseudo brincadeiras (agressões físicas e verbais) em que os
mais fortes, detentores de poder (agressores), convertem os mais fracos (vítimas) em objetos de
prazer e diversão (brincadeira) que tem a intenção de maltratar, desautorizar, amedrontar,
intimidar e até mesmo humilhar. Este comportamento só pode ser caracterizado se for
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sistemático e por um longo período de tempo. É uma forma de violência que pode causar danos
psicológicos irreversíveis às vítimas. (OLWEUS, 2005; FANTE, 2005; OLIVEIRA; VOTRE,
2006).
Como forma de violência escolar, o bullying é considerado uma microviolência por ser
uma incivilidade, que se manifestam mais durante os momentos de descontração como no
recreio, nos intervalos das aulas e nas aulas de Educação Física. De acordo com estudos essas
aulas são um espaço propício por evidenciarem algumas desigualdades (como de gênero,
habilidades, classe social) entre os pares, favorecendo a agressão física/verbal, humilhação,
chacota e outros (LODEWYK, 2018; PERNÍA et al., 2017; BEJEROT et al., 2013).
Atualmente no campo da cibercultura 2 , os jovens 3 estão cada vez mais conectados
devido aos modos de uso das ferramentas digitais, redes sociais e tecnologias, participando e
se expressando socialmente nestes crescentes ciberespaços, por meio de desejos bem
intencionados, como o da empatia, solidariedade, respeito, igualdade; como também maus
intencionados como o do ódio, rancor, vingança e perversidade.
Esse trabalho tem como objetivo analisar o discurso dos/as jovens sobre o bullying nas
aulas de Educação Física no campo da cibercultura através da rede social Twitter (rede social
de mensagens curtas muito utilizada por jovens (RECUERO, 2010) .
METODOLOGIA
A pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, em que as análises se deram através
dos discursos dos tweets. As buscas foram por tweets que tivessem as palavras ‘bullying nas
aulas de educação física’. Sendo assim, a forma para coletar esses dados se deu através de um
mecanismo de busca existente no próprio Twitter, que no total foram coletados 49 tweets com
datas que vão de março de 2011 a dezembro de 2020, sendo em 2011 a primeira aparição do
termo-chave. Essa coleta foi realizada durante o mês de dezembro de 2020.

De acordo com Levy (2010) cibercultura é “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com
crescimento do ciberespaço” (p. 17).
3
São considerados sujeitos ‘jovens’ os indivíduos entre 15 e 29 anos Estatuto da Juventude (Lei
12.852/2013), já são considerados ‘adolescentes e jovens’ adolescentes com idades entre 12 e 18 anos
incompletos de acordo com o artigo 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei no
8.069/1990).
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Foram selecionados tweets que atendiam aos seguintes critérios: a) terem sido publicado
em português; b) não serem tweets repetidos; c) não serem hiperlink (constatou-se que alguns
tweets eram de revistas acadêmicas ou de publicações a respeito do tema); d) não possuírem
comentário de link; e) terem relação direta com o termo-chave.
Os discursos (tweets) foram analisados através do referencial da análise do conteúdo de
Bardin (2011), seguindo as seguintes etapas: codificação dos dados, categorização e inferência.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Foram analisados 28 tweets, distribuídos temporalmente conforme mostra o gráfico 1.
Gráfico 1 – Distribuição de tweets quanto a temporalidade
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Fonte: os autores

Nos tweets observados, notamos que o bullying nas aulas de Educação Física está
associado a diferentes motivos, tais como: prática de atividade física/esportiva; gênero;
características físico-corporais e comportamentais, apresentamos alguns no quadro abaixo.
Quadro 1 – Motivos do bullying na aula de Educação Física
Relatos de bullying nas aulas de
Educação Física

Publicações – data de publicação
Sofro bullying sempre que começo a correr nas aulas de
educação física - 29 de out de 2013

Atividades física/esportiva

Sofria bullying quando era obrigado a jogar futebol nas aulas
de educação física dos outros meninos - 4 de mar de 2018

Gênero

Características físico-corporais e
comportamentais

Meu pai foi jogador de futebol e sempre quis que eu jogasse,
mas nunca me senti confortável por conta do bullying que sofria
nas aulas de educação física na escola quanto a isso. Futebol
sempre foi um “esporte de macho”, e algo que era proibido pra
homens gays, como eu. – 24 de jan de 2020
Dizer que os adolescentes diminuíram as atividades físicas por
causa do celular é ignorar o tanto de bullying que quem é gordo
ou simplesmente ruim de bola sofre nas aulas (ruins) de
educação física. – 3 de set de 2018
Fonte: os autores

De acordo com os tweets referentes as atividades fisica/esportiva, o usuário se atesta
como aluno vítima de bullying por ser isolado, obrigado a jogar bola e correr de forma diferente.
Com base neste relato, alguns estudos, como de Bejerot et al. (2013) dizem que 48,6% dos/as
entrevistados/as revelam terem sido vítima de bullying devido a sua habilidade motora abaixo
da média dos outros discentes da sua escola e no estudo de Lodewyk (2018) os estudantes
considerados como introvertidos/as são mais propensos/as a serem vítimas de bullying, na
Educação Física.
Melim e Pereira (2013), em seu estudo sobre participação desportiva dos estudantes na
diminuição do bullying durante a permanência na escola, perceberam que nos esportes
coletivos, em relação aos esportes individuais e de combate, há um maior índice de meninos
participantes, e o futebol é a modalidade mais praticada nas escolas. Diante da resposta deste
estudo e com os discursos dos tweets, o futebol pode ser um conteúdo das aulas de Educação
Física em que há mais casos de atos de agressão e violência entre os estudantes, por ele ser
também perpetuado pelos docentes e discentes nas aulas.
Tratando-se das questões de gênero, observamos que algumas práticas esportivas, como
o futebol, estão totalmente associadas ao masculino, em pleno século XXI, mesmo quando a
sociedade discute mais abertamente a temática. Assim, a escola não pode continuar
reproduzindo estereótipos e perpetuando o bullying homofóbico, em que se diz que “futebol é
só para os meninos”. São nas aulas de Educação Física que se têm a oportunidade de trocas de
experiências, sejam elas práticas corporais ou até mesmo relações entre os sexos, e não poderia

haver discriminação dos meninos jogarem com as meninas ou vice e versa, haja vista que as
aulas são coeducativas e/ou mistas.
Vimos nos tweets relacionados as características corporal e comportamento que, as
vítimas do bullying costumam ser os estudantes que menos se envolvem com as atividades das
aulas de Educação Física devido a habilidade motora inferior dos outros estudantes da sua idade
e a obesidade (PERNÍA et al., 2017; BEJEROT et al., 2013). Nestes estudos, a obesidade
aparece como uma característica das vítimas, que são discentes e que não estão de acordo com
os padrões corporais daquele grupo de escolares a que eles/as pertencem, que por sua vez
acabam sendo discriminadas e/ou rotuladas.
De acordo com estes tweets, destacamos quatro tipos de bullying conforme a Art. 3º da
Lei 13.185 de 2015 de Combate a Intimidação Sistemática (Bullying), que são: o verbal, quando
há insultos, xingamentos e apelidos pejorativos; o social, que é ignorar, isolar e excluir; o
psicológico, que é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar e infernizar; e o físico, que é o
socar, chutar e bater. Esses atos agressivos recaem sobre as vítimas, fazendo com que elas se
afastem das aulas de Educação Física, o que para alguns professores/as, pode acontecer sem
motivos aparentes.
Os casos destes tweets são também um habitus (BOURDIEU, 2015), cujas práticas
sociais do grupo de escolares são ações passadas (estruturadas) e ações presentes
(estruturantes), ou seja, o comportamento de apelidar de forma pejorativa (bullying verbal) é
incorporado pelo grupo no campo das aulas de Educação Física, representando o contexto atual
da sociedade em que os atores sociais se expõem, tornando-se alvos da sociedade de espetáculo
através das redes sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os discursos dos/as jovens sobre o bullying nas aulas de Educação Física no
campo da cibercultura através da rede social Twitter, este estudo demonstrou que no campo da
cibercultura como categoria analítica há a demonstração dos discursos produzidos pela
sociedade como, por exemplo, a fala “futebol é para macho”. Esses discursos são impregnados
de preconceitos e discriminação.
Nota-se através dos tweets que há existência de diferentes tipos de bullying nas aulas de
Educação Física, como bullying psicológico, social, moral, verbal, físico e o homofóbico. Essas

formas de bullying são atos de perpetuação que vão passando de geração para geração, e que se
não houver também uma ação efetiva por parte dos/as professores/as de Educação Física, de
outros professores, da família e de toda comunidade escolar, as incivilidades e violências vão
continuar como se fossem uma normalidade e/ou ritual de passagem.

THE “TWEETS” OF YOUNG PEOPLE ABOUT BULLYING IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This study aims to analyze the discourse of young people about bullying in Physical Education
classes in the field of cyberculture, through the social network Twitter. For this, a qualitative
and exploratory research was carried out in which the analyses through the speeches of the
tweets. It is concluded that the discourses in the field of cyberculture are those produced by
society, impregnated with prejudices and discrimination regarding gender, physical / motor
ability, body type and behavioral aspects.
KEYWORDS: Bullying. Social media. Physical Education.

LOS 'TWEETS' DOS/AS JÓVENES ACERCA DEL BULLYING
EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar el discurso de los/as jóvenes sobre bullying en las
clases de Educación Física en el ámbito de la cibercultura, a través de la red social Twitter.
Para tal, fue realizada una investigación cualitativa en que las análisis se llevaron a través de
los discursos de los tweets. Se concluye que los discursos en el campo de la cibercultura son
los producidos por la sociedad, impregnados de prejuicios y discriminación en relación al
género, capacidad física / motora, tipo de cuerpo y aspectos conductuales.
PALABRAS CLAVES: Bullying.Redes sociales. Educación Física
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como as categorias utilizadas na
Pedagogia Histórico-crítica podem ser utilizadas no ensino do conteúdo dança nas aulas de
Educação Física na escola. Trata de uma relato de uma prática pedagógica desenvolvida em
uma turma do ensino médio em uma escola pública na cidade de Vitória da Conquista – BA.
Identificou-se que o ensino da dança possibilitou o desenvolvimento da abordagem teórica
nas aulas, ao refletir sobre os passos do processo educativo.
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Educação Física; Pedagogia Histórico – Crítica
INTRODUÇÃO
Pensar uma prática pedagógica no contexto escolar, é refletir ao mesmo tempo sobre a
sociedade na qual as pessoas estão inseridas atualmente. A prática social, fundamentada na
teoria, chega explicitamente ao conceito de “Práxis” no contexto escolar através da relação
entre professor e aluno (GASPARIM, 2002,). Entende-se, a partir disso, que o papel do
professor, principalmente de Educação Física, é trabalhar os conteúdos de forma
sistematizada, para que o estudante entenda os elementos da cultura corporal como uma
produção histórica, construída ao longo dos anos, a partir de várias dimensões, possibilitando
um aprendizado interdisciplinar, pautado na diversidade cultural e no processo dialético do
trabalho pedagógico.
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Este trabalho foi desenvolvido durante as aulas de Educação Física, com os alunos do
ensino médio, a partir do tema “Expressões corporais e cultura corporal” no Colégio da
Polícia Militar de Vitória da Conquista – Ba. Dessa maneira, detectou-se, na escola, raras
experiências corporais dos estudantes envolvidos nas modalidades de dança. Portanto, a aula
de Educação Física para estes alunos do Ensino Médio tornou-se um espaço propício para as
discussões, envolvendo aspectos motivacionais, traduzidos na linguagem corporal durante o
movimento.
Os procedimentos de intervenção pedagógica foram norteados pelos princípios da
Pedagogia Histórico – Crítica. Assim, a prática pedagógica refletiu o segmento didático
traduzidos na práxis dialética movida pelas tradições do materialismo histórico dialético
desenvolvendo a ideia de tese, antítese e síntese. Do mesmo modo, demarcamos as principais
ideias, explicitadas nos cinco passos da Pedagogia Histórico – Crítica, quais sejam, Prática
social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Cartase e Prática Social Final.
Desta forma, as aulas desenvolvidas buscaram romper com a lógica de que os passos
são caminhos uniformes e estáticos. Isso posto, cabe aqui evidenciar que o desejo nesta
aproximação se dar por compreender a necessidade urgente de encontrar caminhos diversos
no movimento dinâmico e relacional entre conhecimento empírico e conhecimento científico
para o desenvolvimento pedagógico da Educação Física escolar.
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: PROPOSIÇÕES E CATEGORIAS
Esta abordagem contribui para a melhor compreensão do papel do professor,
especialmente o de Educação Física, no intuito de desenvolver os conteúdos de forma
sistematizada, para que o estudante entenda o conteúdo como uma produção histórica, a partir
de várias dimensões, possibilitando um aprendizado interdisciplinar, pautado na diversidade
cultural e no processo dialético do trabalho pedagógico.
João Luiz Gasparim (2002), ao propor uma organização pedagógica para a pedagogia
histórico-crítica, buscou contribuir com os fundamentos metodológicos para uma didática
teórico prática com base nas leituras de Marx, Vygotski e Saviani, além do arcabouço teórico
epistemológico, buscou em suas vivências, experiências e reflexões evidenciar o contexto da
sala de aula. O ponto de partida dos processos didáticos metodológicos, lançado pelo autor,
não está na escola e nem na sala de aula mas em uma leitura crítica da realidade social mais

ampla, pensada a partir do agir pedagógico, com uma caminhada no contexto histórico da
totalidade social do educando em um rico processo dialético concretizado no chão da sala de
aula.
Extraímos da compreensão do autor a ideia do caminho metodológico voltado ao
processo de ensino-aprendizagem, assim destacamos que não há aqui um interesse em tratar
de forma estática ou positivista os passos evidenciado por ele, mas nos aproximar dos
aspectos dialéticos para construir os processos formativos possíveis e passíveis de reflexões
sobre as formas e as maneiras de colocar em prática o trabalho didático no cotidiano da
prática docente.
O método é estruturado pelo autor no tripé prática – teoria – prática e se fundamenta
na teoria dialética do conhecimento. Para ele “Se a prática é o ponto de partida e o ponto de
chegada no campo da criação do conhecimento, a práxis (ação – reflexão – ação) daí advinda,
além de transformar a realidade social, forma e transforma o próprio sujeito fazedor pensador
dessa práxis” (GASPARIM 2002, p. 74)
Dessa maneira, para que o conteúdo se torne significativo e tenha sentido durante este
processo, é preciso que o professor elabore perguntas no intuito de definir as dimensões da
abordagem do conteúdo, tendo em vista como ele vai se apropriar dos conhecimentos
necessários para a “bom aprendizado” do aluno. Este momento prepara o educando para
analisar e apreender o conteúdo em suas múltiplas dimensões: conceitual, social, cultural,
histórica, científica, filosófica, religiosa, ética, estética, literária, legal, afetiva, técnica e
operacional.
Romper a lógica de que os passos são caminhos uniformes e estáticos se faz
necessário pois a proposta evidenciado pelo autor caminha pela reflexão da Pedagogia
Histórico-Crítica, e esta, por sua vez, elege como base epistemológica a teoria marxista
amparada nas premissas do materialismo histórico dialético. Isso posto, cabe aqui evidenciar
que o desejo nesta aproximação se dar por compreender a necessidade urgente de encontrar
caminhos diversos no movimento dinâmico e relacional entre conhecimento empírico e
conhecimento científico.

A DANÇA E A PEDAGOGIA HISTÓRICO – CRÍTICA: A PRÁXIS PEDAGÓGICA
A prática social inicial se deu na primeira etapa, em diálogos estabelecidos para
conhecer a experiência de cada aluno, sua memória e seu saber prático sobre os conteúdos da
disciplina Educação Física. Esses conhecimentos prévios foram relacionados às temáticas
abordadas no projeto. Todas as turmas do Ensino Médio tiveram a oportunidade de conhecer
e valorizar as diversas manifestações da cultura brasileira, principalmente da cultura
nordestina. Buscando a ampliação de competências educativas a serem construídas, assim
como o exercício crítico para a prática da cidadania. Os alunos tiveram a oportunidade de
dialogar sobre os conteúdos previstos na execução do projeto.
Em seguida, propomos a organização de seminário cultural, no intuito de
apresentarem, em grupo, as variadas formas de expressões corporais e rítmicas da região
nordeste: Frevo; Maracatu, Capoeira, Forró, Samba de Roda, Xote, Baião, Xaxado e
Quadrilhas juninas. Em cada semana, dedicamos as nossas aulas a uma dessas expressões
corporais, nas quais os alunos apresentaram e interpretaram os processos históricos de acordo
com as manifestações culturais. Essas apresentações foram marcadas pela criatividade e
espontaneidade, em que os alunos montaram cenários, cartazes, panfletos e figurinos
específicos para complementar e enriquecer pedagogicamente suas abordagens. Assim, após
as várias apresentações culturais, traduzidas através das danças oriundas da região Nordeste,
os alunos divulgaram alguns vídeos nas redes sociais, possibilitando a outras pessoas
conhecerem os trabalhos desenvolvidos no âmbito escolar.
Na segunda etapa, problematizaram-se os conteúdos que seriam abordados durante a
execução do projeto. As variadas dimensões sociais para as quais os conteúdos trabalhados
apontariam foram deslumbradas.
A terceira etapa foi desenvolvida de forma mais sistemática, com o intuito de preparar
o espetáculo previsto na primeira etapa, no qual pudesse envolver as três vertentes
vivenciadas pelos alunos na escola (dança, música e teatro). Esta etapa relaciona-se ao que se
considera como instrumentalização, no qual a teoria e a prática são equacionadas a partir dos
problemas detectados na primeira etapa. As aulas desenvolvidas com o objetivo de
contemplar a prática, o conhecimento e a valorização das diversas manifestações da cultura
brasileira, principalmente a nordestina.

Reunimos os alunos para construirmos coletivamente uma história fictícia, a fim de
contemplar as vivências adquiridas durante as aulas de Educação Física. Deste modo, os
alunos destacaram a história dos “retirantes” e do povo nordestino frente às dificuldades
extremas nas grandes cidades após o êxodo rural. A narrativa apresenta também a
problemática do retorno destes “retirantes” para terra natal, na contínua luta pela
sobrevivência em meio à seca e as mazelas inerentes à vida no sertão nordestino
Na quarta etapa, momento catártico, os alunos apresentaram uma nova postura em
relação ao que costumeiramente se entendia por estudar conteúdos relacionados à área de
Educação Física. Eles entenderam haver novas possibilidades e abordagens neste campo de
conhecimento. Os alunos intensificaram os ensaios durante as aulas, na tentativa de visualizar
os espaços cênicos possíveis de serem explorados por cada personagem, tanto em relação à
dança, quanto à interpretação teatral. Os alunos deram ênfase na exploração de vivências com
dinâmicas em grupo e oficinas de técnicas teatrais, explorando as expressões de sentimentos,
afetos e emoções. Especialistas em práticas corporais (dança, música e teatro) de outras
instituições, foram convidados para ensinar técnicas de respiração, contração e relaxamento;
encadeamento e fluxo de movimento; técnicas presentes durante as preparações que
antecedem os momentos de realização dos espetáculos feitos pelos artistas atuantes nestes
campos. Além disso, os alunos aprimoraram movimentos corporais de deslocamentos, saltos,
giros e balanços exigidos na dança.
A quinta etapa do projeto deu-se com a continuação dos ensaios, distribuindo tarefas
para cada aluno, direcionando-os para contribuírem na construção final do roteiro do
espetáculo. Houve reorganização e sistematização das falas, posicionamento de palco, assim
como os deslocamentos de cada um durante as cenas de teatro e dança. Aprimorou-se o nível
de complexidade das sequências coreográficas. Houve um acordo sobre a quantidade de
personagens em cena, seleção de músicas temáticas, iluminação cênica, elementos
fotográficos, captação de vídeos, maquiagem dos personagens, elementos cenográficos, além
de aquecimento vocal e corporal. Neste momento, os pais contribuíram diretamente com os
filhos no processo de ajustamento dos figurinos e sugestões para a implementação dos
elementos cênicos durante a construção do cenário. Eles ainda contabilizaram os valores
arrecadados através de campanhas realizadas na escola, e ainda ajudaram a complementar a
renda de alguns alunos que não tiveram outros meios de angariar recursos financeiros para

viajar. Além disso, prepararam lanches e compraram kits de primeiros socorros, acrescentados
aos oferecidos pela empresa de transporte responsável pelo translado dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo de socializar uma prática pedagógica, que teve como base a Pedagogia
Histórico-Crítica, foi o que mobilizou a escrita deste texto. Assim, a compreensão é que, é
possível desenvolver uma prática pedagógica na Educação Física escolar, que seja capaz de
problematizar a realidade que os estudantes vivenciam.
Este trabalho possibilitou aos estudantes as várias possibilidades de vivência da dança
no contexto escolar. Propiciou, assim, a busca do desenvolvimento da autonomia, da
cooperação, da participação social e da afirmação de valores e princípios democráticos, com
ênfase na expressão de sentimentos, afetos e emoções, garantindo a todos a possibilidade de
usufruir, conhecer e valorizar as diversas manifestações da cultura brasileira, principalmente
na cultura nordestina, em benefício da ampliação de competências educativas a serem
construídas, do exercício crítico pela busca da cidadania.

HISTORICAL-CRITICAL PEDAGOGY AND THE TEACHING OF
DANCE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: REPORT OF A
PEDAGOGICAL PRACTICE
ABSTRACT
The present work aims to present how the categories used in Historical-Critical Pedagogy
can be used in the teaching of dance content in Physical Education classes at school. It deals
with an account of a pedagogical practice developed in a high school class in a public school
in the city of Vitória da Conquista - BA. It was identified that the teaching of dance enabled
the development of the theoretical approach in class, by reflecting on the steps of the
educational process
KEYWORDS: Dance; Physical Education; Pedagogia Histórico-Crítica

LA PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA
DANZA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME DE
UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar cómo las categorías utilizadas en la
Pedagogía Histórico-Crítica se pueden utilizar en la enseñanza de contenidos de danza en las
clases de Educación Física en la escuela. Se trata del relato de una práctica pedagógica
desarrollada en una clase de bachillerato en una escuela pública de la ciudad de Vitória da
Conquista - BA. Se identificó que la enseñanza de la danza posibilitó el desarrollo del
enfoque teórico en clase, al reflexionar sobre los pasos del proceso educativo.
PALABRAS CLAVES: Baile; Educación Física; Pedagogia Histórico – Crítica
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RESUMO
Este relato visa refletir e compartilhar percepções docentes sobre o processo de tematização
das Lutas na Educação Física escolar. Tal experiência ocorreu em duas escolas públicas,
abrangendo Ensino Infantil e Fundamental, com colaboração entre os docentes envolvidos,
no intercambio de saberes e experiências prático-reflexivas. Dessa maneira observamos
superação de desafios por intermédio da temática destacada, sobretudo amparados pelo
planejamento participativo e diálogos necessários.
PALAVRAS-CHAVE: Percepções docentes; Educação Física escolar; lutas.
INTRODUÇÃO
Faz um tempo que as temáticas associadas às “lutas” vêm sendo discutidas e
repensadas pelos docentes no espaço escolar para o fomento curricular nas aulas de Educação
Física (EF). No entanto, mesmo com diversas experiências relatadas e uma quantidade
considerável de artigos publicados sobre a temática, bem como a presença explícita desse
“conteúdo” nos diversos documentos normativos para o componente curricular, ainda surgem
questionamentos básicos e até mesmo iniciais acerca da proposta de tematização das “lutas”
no espaço escolar, como: “Esse tema não vai despertar a violência?”. “Os meninos não
podem machucar as meninas por serem mais fortes?” Não sou especialista no assunto, tenho
medo de promover brigas”, dentre outros.
Contudo, frente aos apontamentos destacados, compartilhamos reflexões experienciais
sobre a prática centrada na tematização das lutas em duas escolas públicas envolvendo o
Ensino Infantil, Fundamental I e os anos finais do Ensino Fundamental II, amparados pelo

planejamento participativo e diálogos necessários, na tentativa, sobretudo, de desmistificar a
impossibilidade de abordar essa temática bem como as relações curriculares sobrepostas de
forma equivocada nesse espaço entre “lutas”, “brigas” e “violência”.
PERCURSOS EXPERIENCIAIS
Para Santos e Neira (2019) as aulas de EF numa perspectiva cultural deixam de ser
compreendidas como um lugar exclusivo para que os estudantes se movimentem, dando lugar
para tematizações como brincadeiras, danças, esportes, ginásticas e as lutas, visto que
problematiza suas circunstâncias no âmbito social, como também os discursos inerentes a elas
e quem as pratica. Dessa maneira, essas práticas corporais não se afastam do patrimônio
cultural dos educandos, nem a intenção é submetê-las a níveis de habilidades motoras e
aptidão física, mas sobretudo, o esforço está na promoção de uma educação democrática “[...]
a partir do reconhecimento das vozes e das gestualidades subjugadas.” (SANTOS; NEIRA,
2019, p.2).
Com intenções de proporcionar um ambiente que favoreça o protagonismo dos
estudantes em todo processo educativo, adotamos o planejamento participativo como
possibilidade de construção da temática (FARIAS et al, 2019), como traço essencial de uma
prática dialógica para que os estudantes opinassem e participassem ativamente das práticas
corporais, que de maneira democrática construíram diferentes olhares para as lutas dentro e
fora da escola. Quando docentes compartilham suas práticas pedagógicas:
[...] possuem comprometimento, intencionalidade, mostram uma perspectiva
de mudança que rompe a inércia traçada por muitos anos pela Educação
Física na escola e não se eximem de suas responsabilidades pedagógicas e
apenas cedem aos interesses dos/as estudantes, apesar de terem como
característica central a participação e o diálogo em seus planejamentos
(FARIAS et al, 2019, p.21).

Longe de ideias formatadas como “receitas mágicas”, as primeiras percepções
surgiram em 2018, quando em uma das escolas foi desenvolvido em consonância com Projeto
Político Pedagógico (PPP) um projeto chamado “sessão simultânea de leitura”, que consistia
em salas temáticas, onde os estudantes escolhiam livremente qual sessão iriam participar. Os
docentes de EF elaboraram uma sala com uma temática ainda não desenvolvida nas aulas
regulares: sessão dos “contos de samurai”. Percebemos um grande interesse dos/as estudantes,

do ensino infantil e fundamental, que participaram ativamente e permaneceram lembrando da
experiência, o que desencadeou a tematização proposta em 2019.
Mesmo as lutas estarem presentes nos documentos norteadores da educação, destacase as reflexões de Harnisch et al (2018) sobre a prática pedagógica, em que reafirmam a
relevância do tema nas aulas de EF, entretanto apontam para empecilhos relatados pelos
docentes, como a relação das lutas com a violência, ausência e adequação de espaços e
materiais.
Com isso estabelecemos diálogos com os docentes e gestão das duas escolas, como
também com os responsáveis pelos/as estudantes, apresentando a proposta de tematização e
firmando parcerias em todo processo educativo. Notamos que esse diálogo potencializou toda
a experiência pedagógica.
Na primeira escola os/as estudantes foram desafiados a pesquisar junto com suas
famílias, lutas de diversos lugares do mundo e trazerem informações para as discussões nas
aulas. Os/as estudantes que já praticavam alguma luta trouxeram vivencias em suas artes e
compartilharam com os colegas. Essa troca de saberes despertou curiosidade em outros
estudantes que ainda não tinha pesquisado sobre o tema e assim durante o percurso temático
foram surgindo várias informações e reflexões, caminhando para o aprofundamento da
temática.
Dentro dessas discussões os/as estudantes foram provocados a analisar junto com os
docentes, se aquelas lutas trazidas poderiam ser transportadas para a prática corporal na
escola, com os devidos materiais necessários e adaptações a fim de tornar essas práticas
acessíveis a todos/as. Várias práticas corporais foram desenvolvidas inspiradas nas lutas
estudadas, trazendo diversas experiencias.
Mesmo com as conversas firmadas, o assunto sobre a violência presente nas lutas
retornava com certa frequência e, com isso, o diálogo precisava ser constante para
diferenciação entre luta e “briga” e a noção de que toda arte marcial é uma luta, porém nem
toda luta é uma arte marcial. Esse retorno nos sentidos e significados foi necessário
principalmente quando os exemplos trazidos para o debate eram baseados nas lutas mistas,
amplamente transmitidas pelos canais esportivos que os/as estudantes tinham como
referência.

Outro aspecto importante tratado com a comunidade escolar foi a questão da
religiosidade, pois no início em reunião pedagógica docente essa questão apareceu e logo as
pesquisas trazidas pelos/as estudantes tinham aspectos históricos das lutas, fundadas nas
religiões espalhadas pelo mundo. Esse diálogo permitiu discutir a pluralidade cultural, as
crenças e raízes das artes marciais, principalmente nas lutas indígenas e afro-brasileira. Para
os docentes foi riquíssimo, pois de maneira dialógica favoreceu conhecimentos ora ainda não
experienciados, ocasionando vários desafios na proposta.
Com o ensino infantil, toda linguagem lúdica favoreceu para que aproveitassem as
vivencias e a experimentação. As percepções de mundo das crianças eram trazidas para as
rodas de conversas e assim emergiram os registros feitos por meio de desenhos, fotografias e
vídeos. Já os/as estudantes do ensino fundamental I produziram cartazes com lutas diversas e
apresentaram para o ensino infantil, sendo uma experiência de troca preciosa para todos/as.
A tematização durou quatro meses e foi encerrada com uma exposição de pesquisas,
um festival de lutas no qual os convidados/as os/as estudantes que já praticavam alguma luta
compartilharem suas práticas e uma oficina de capoeira, que trouxe muitas repercussões
positivas para estudantes/as e comunidade escolar.
Figura 1 – Exposição de pesquisas

Fonte: próprios autores/a

Na mesma direção dos pressupostos presentes no relato anterior à experiência aqui, de
forma sucinta apresentada, têm os anos finais do ensino fundamental de uma escola pública o
lócus da comunicação. Essa experiência teve como ponto de partida um conteúdo associado

às questões da cultura corporal de movimento identificada nas comunidades indígenas, pois
na ocorrência em destaque para escolha curricular temática a proximidade escolar a uma
região que registra, ainda, a presença indígena foi de grande relevância. Na sequência, dentre
outras práticas corporais descobertas como as danças e ritos religiosos as “lutas” e seus
significados no contexto dos povos originários ganharam pleno destaque. Foram evidenciadas
manifestações e significados associadas as “lutas” dentro das tribos como “proteção” e
“passagem” ganham importância até mesmo quando igualmente associadas aos “Jogos
Mundiais dos Povos Indígenas”, que em resumo, se traduz num evento internacional
envolvendo os “esportes indígenas” com atletas representantes dos povos indígenas de
diversos países.
Diante disso, destacamos variações e ampliações das experiências vivenciadas dos
“cabos de guerra” (individual, equipes e quatro cantos) bem como uma adaptação do Huka –
huka que é uma arte marcial e um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do
Xingu e dos índios Bakairi, todos do estado de Mato-Grosso. Nesses cenários os/as estudantes
tiveram a oportunidade de literalmente “brincar” com a temática uma vez que todas as regras,
fronteiras e adaptações foram amplamente discutidas e organizadas coletivamente.
Durante a experiência prática com a temática muitos foram os momentos de
recondução e ajustes das atividades para melhor aproveitarmos o tempo e as condições das
adaptações propostas no sentido de possibilitar a participação de todos/as. As “lutas” dentro
da temática indígena surgira de forma quase que “orgânica” quando nessa experiência em
particular foi associada à centralidade da investigação.
Certamente as “lutas”, foram sendo, na esteira das vivências propostas, ressignificadas
pelos/as estudantes, uma vez que o confronto e o jogo de oposição estiveram presentes e
nenhuma ocorrência de briga e sobreposição de força física por parte dos meninos reforçando
vantagem nas questões de gênero foram registradas no percurso de três semanas de EF. Parte
dessa experiência foi registrada e fomentada no espaço de escuta narrativo ao término das
vivencias. Foram revelados cenários entusiasmados pelos estudantes que com suas
descobertas eclipsaram os contornos da violência comumente associada à temática quando
fraseada de forma superficial.

Figura 1 – Registro por intermédio de narrativas descritivas

Fonte: próprios autores/a

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
São diversas as percepções que nos afeta ao tematizar “lutas” nas aulas de EF.
Certamente ultrapassamos os limites institucionais convencionais e convidamos os/as
estudantes a conhecer a amplitude desse universo, para além dos significados midiáticos,
valorizando as “lutas” como prática inerente e indissociável da cultura corporal de movimento
e favorecendo assim, apropriações críticas, tendo os/as estudantes como coparticipantes da
escolha de todo o itinerário percorrido.
Essa participação fica evidenciada em vários momentos nas duas escolas de atuação,
inclusive em ações colaborativas entre os/as próprios/as estudantes que foram instigados a
descobrir novos significados e romper paradigmas cristalizados no que tange a tematização
das “lutas” no espaço escolar.
Diante disso, e no compartilhar de nossas percepções envolvendo o ato pedagógico
centrado na tematização das “lutas” na escola, reconhecemos que muito ainda precisa ser feito

na direção do fomento reflexivo, desmitificador e igualitário dos elementos da cultura
corporal presentes na sociedade de direito que “luta”, inclusive, pela qualidade e permanência
dos bancos escolares públicos.

SHARED TEACHERS' PERCEPTIONS: THE THEMATIZATION OF
STRUGGLES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This report aims to reflect and share teachers' perceptions in the process of thematization of
“Struggles” in Physical Education at school. This experience took place in two public
schools, including Kindergarten and Elementary School, with collaboration and articulation
between the teachers involved, in the exchange of knowledge and practical-reflective
experiences. In this way, we observed the overcoming of challenges through the highlighted
theme, above all, supported by participatory planning and necessary dialogues.
KEYWORDS: Teachers' perceptions; School Physical Education; Fights.

PERCEPCIONES COMPARTIDAS DE LOS PROFESORES: LA
TEMATIZACIÓN DE LAS LUCHA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA.
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo reflejar y compartir las percepciones de los docentes en el
proceso de tematización de las “Luchas” en Educación Física en la escuela. Esta experiencia
se llevó a cabo en dos escuelas públicas, entre ellas Kindergarten y Primaria, con
colaboración y articulación entre los docentes involucrados, en el intercambio de
conocimientos y experiencias práctico-reflexivas. De esta manera, observamos la superación
de desafíos a través del tema destacado, sobre todo, apoyado en la planificación participativa
y los diálogos necesarios.
PALABRAS CLAVES: Percepciones de los profesores; Educación Física Escolar; peleas.
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RESUMO
Este relato tem por objetivo compartilhar as contribuições do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência na formação inicial - PIBID, apresentando uma reflexão a
respeito dos processos teórico-práticos vivenciados dentro do programa, a partir da interação
entre a universidade e a escola. Através deste programa o discente pode antecipar a
experiência na sala de aula, inserindo-se no cotidiano da rede pública, articulando a teoria e
prática necessárias à sua atuação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Pibid; Formação Docente; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Pimenta; Lima (2006) afirmam que não é raro ouvir dos alunos, ao concluírem seus
cursos de formação, que estes foram apenas teóricos e que a docência se aprende “na prática”.
Nesse contexto, a formação poderia ser concebida como um amontoado de disciplinas sem
qualquer explicitação de seu nexo com a realidade. Entretanto, concebemos que a formação
docente não deve se limitar aos componentes curriculares propostos na graduação, ela precisa
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES
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extrapolar considerando projetos e programas de pesquisa e extensão numa tríade sine qua non
para esse processo (TAVARES, 2009).
Pimenta; Lima (2016) identificaram que, para os estudantes da graduação, muitas vezes
as teorias abordadas durante a mesma, guardam certa distância dos conhecimentos e
competências necessárias à atuação profissional. Tal afastamento poderia implicar na imitação,
reprodução, e às vezes de reelaboração, de modelos observados que o licenciando percebe como
“bom” em momentos de contato com o chão da escola. Essa perspectiva está ligada a uma
concepção de professor que não valoriza sua formação integral, reduzindo a atividade docente
apenas a um fazer esvaziado das bases epistemológicas e teórico-metodológicas, que será bemsucedido quanto mais se aproximar dos modelos de atuação vivenciados (PIMENTA; LIMA,
2006).
Ao estarmos inseridos no chão da escola podemos observar e acompanhar elementos da
prática pedagógica como: a abordagem de ensino utilizada, a concepção de sociedade, as
intervenções e as variadas situações oriundas do processo de ensino aprendizagem
concretizados na escola. Estas vivências nos oferecem um maior panorama a respeito do fazer
docente, que como mencionado por Tozetto (2010) e Libâneo (1999), a prática pedagógica é
aprendida por meio da inseparável relação entre teoria e prática e não apenas teoria. Assim,
entendemos que o docente se constitui a partir do momento em que vivencia a relação dialética
do processo de ensino e de aprendizagem, entre a concretude da sala de aula e os estudos
acadêmicos na universidade. (MENDES; BACCON, 2015)
Acreditamos que a vivência através do estágio, bem como de outros programas e
projetos, deve possibilitar uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na
realidade social, de forma que o docente em formação não estabeleça um conflito entre as
possibilidades de intervenção e os conhecimentos científicos academicamente elaborados.
Além do estágio, é fundamental que programas e projetos constituam as propostas
curriculares de formação de licenciandos. Para Tavares (2009), tal presença permite “[...] a
interlocução e a troca com as comunidades universitárias e extra-universitárias, na perspectiva
de intervenção e de investigação na/da realidade” (p. 18).
Neste sentido, vislumbramos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) como oportunidade para que os futuros docentes compreendam a
complexibilidade da docência, assim como de formação para atuação profissional,

aproximando os conhecimentos apreendidos na universidade com a realidade escolar à medida
que possibilita reflexões e experiências teórico-metodológicas do fazer docente.
O presente estudo objetiva relatar e analisar as contribuições do PIBID para a formação
docente no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco.
Este trabalho se justifica pela necessidade de reflexão a respeito dos processos teórico-práticos
dentro do programa que resultam na formação crítico-reflexiva do docente.
METODOLOGIA
Esta pesquisa qualitativa, do tipo relato de experiência, foi realizada a partir dos
registros em diário de campo da vivência de três bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação
à Docência, sob a supervisão de uma professora mestre em Educação Física, lotada no Colégio
de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp/UFPE), em período de ensino
remoto, de outubro de 2020 à abril de 2021, contemplando o segundo ciclo de escolarização 2
(iniciação à sistematização) e o terceiro ciclo de escolarização1 (ampliação da sistematização)
em virtude da mudança de ano letivo. O presente trabalho é de cunho descritivo-exploratório,
uma vez que realizamos análise documental e levantamento bibliográfico a fim de compreender
melhor a temática e fundamentar nossas análises sobre os registros nos diários de campo,
levando em consideração o contexto em que estávamos inseridos.
As análises dos registros foram feitas com base na análise de conteúdo de Bardin (2011),
utilizando as categorias: Pibid; Formação Inicial; Educação Física, com enfoque na formação
profissional docente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificamos que um dos objetivos do PIBID é aprimoramento da qualificação dos
futuros professores, incentivando a experiência ao contato direto com o chão da escola,
antecipando o vínculo com as salas de aula das redes públicas. Corroborando com a proposição
do programa, fomos inseridos nesse contexto, a fim de acompanhar e participar de diversas
atividades com orientação da supervisora.
Inicialmente fomos recebidos pela equipe pedagógica onde recebemos diversas
instruções de como a instituição funcionava nas suas instâncias e diretrizes. Houve a
2

Com base no Coletivo de Autores (2012) e em Pernambuco (2013).

apresentação dos responsáveis por cada setor da escola, quantidade de alunos, as
responsabilidades dos pibidianos 3 e outros. É importante salientar que durante a vivência,
iniciamos um processo de construção contínua de uma base teórico-metodológica das ações por
meio de leituras, discussões de textos, e apresentação de trabalhos que refletissem a relação
teórico-prática dos conteúdos.
Pudemos na prática perceber como se dá o processo de construção de um planejamento
participativo com envolvimento dos alunos e de professores. Entendemos que essa relação de
cooperação mútua é importante para que o aluno se sinta pertencente à instituição. Dessa forma,
conhecendo seus direitos, os estudantes conscientizam-se das responsabilidades de seus
deveres, assumindo um compromisso e uma sensação de pertencimento de maneira que isso
reflete em suas ações que, por sua vez, será de cunho crítico a partir da reflexão de sua realidade.
Durante nossas reuniões, tivemos a oportunidade de discutir várias abordagens e
concepções existentes na Educação Física, com suas diferentes fundamentações psicológicas,
sociológicas e filosóficas. Tal conhecimento é essencial para nossa formação, tendo em vista
que nos proporciona uma gama de perspectivas e permite o entendimento de que não existem
abordagens certas ou erradas, mas sim conceitos e estratégias que melhor se encaixam em nosso
contexto.
A partir de nossa perspectiva, no que concerne aos processos teórico-práticos no
programa, destacamos a importância da utilização de abordagens e metodologias de caráter
crítico, como é a Crítico-Superadora que entende a Educação Física como um componente
curricular que trata pedagogicamente do conhecimento de uma área denominada cultura
corporal, fazendo uma leitura dos dados da realidade à luz da crítica social dos conteúdos, a fim
de possibilitar reflexões sobre a realidade dos homens (PERNAMBUCO, 2013).
Tratar

desse

sentido/significado

abrange

a

compreensão

das

relações

de

interdependência que jogo, esporte, ginástica e dança, ou outros temas que venham compor um
programa de Educação Física, têm com os grandes problemas sócio-políticos atuais como:
ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações sociais do trabalho, preconceitos sociais,
raciais, da deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, distribuição de renda e outros
(COLETIVO DE AUTORES, 2012).

3

Licenciandos vinculados ao PIBID.

De acordo com Monteiro (2020), no período remoto, em consequência da pandemia do
COVID-19, a grande maioria das escolas aderiram a modelos em que o aluno acompanha a
matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e
trabalhos. Este modelo, embora permitisse uma participação do estudante, ainda era muito
visível que trazia fortes traços do método passivo, onde o professor é o grande protagonista.
Dessa forma, propor uma metodologia de caráter crítico, em que o aluno é personagem principal
e maior responsável pelo processo de aprendizado passou a ser um grande desafio para a equipe.
Portanto, defendemos a presença, no ambiente escolar, de uma Educação Física que promova
a ação-reflexão-nova ação sobre as práticas corporais, a cultura corporal, em busca de uma
formação crítico-superadora dos estudantes (PERNAMBUCO, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa perspectiva, a oportunidade de termos um contato mais próximo com a nossa
prática profissional, ainda durante a graduação, nos proporciona um olhar mais crítico a respeito
do nosso papel social enquanto professores, contribuindo para nossa bagagem essencial através
da experiência e da reflexão sobre a experiência.
Apesar de nossa inserção ter ocorrido em período remoto, podemos relatar a importância
de programas que, assim como o PIBID, atentem para a formação inicial de professores
inserindo os discentes na realidade educacional, ressignificando as relações teórico-práticas
dentro da universidade.

PIBID AND INITIAL FORMATION, REFLECTING THEORETICALPRACTICAL RELATIONSHIPS ON THE GROUND FLOOR SCHOOL:
AN EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The purpose of this report is to share the contributions of the Institutional Scholarship Program
for Initiation to Teaching in initial formation, presenting a reflection on the theoretical and
practical processes experienced, based on the interaction between the university and the
school. Through this program the student can anticipate the experience in the classroom,
inserting himself in the public network, articulating theory and practice necessary for his
professional performance.
KEYWORDS: Pibid; Teacher Training; Physical Education.

PIBID Y CAPACITACIÓN INICIAL, REFLEJANDO LAS RELACIONES
TEÓRICO-PRÁCTICAS EN LA PLANTA BAJA COLEGIO: INFORME DE
EXPERIENCIA
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo compartir los aportes del Programa de Becas Institucionales
para la Iniciación a la Docencia en la formación inicial, presentando una reflexión sobre los
procesos teóricos y prácticos vividos, a partir de la interacción entre la universidad y la
escuela. A través de este programa, el alumno puede anticipar la experiencia en el aula,
insertándose en la rutina diaria de la red pública, articulando la teoría y la práctica necesarias
para su desempeño profesional.
PALABRAS CLAVE: Pibid; Formación Docente; Educación física.
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POR UMA EDUCAÇÃO FÍSICA “COM” A EDUCAÇÃO INFANTIL:
UM AUTOESTUDO1
Uirá de Siqueira Farias,
Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Graciele Massoli Rodrigues,
Universidade São Judas Tadeu (USJT)

RESUMO
O objetivo desse autoestudo é apresentar uma Prática Político-Pedagógica de um professor
de Educação Física que buscou aproximações com o pensamento de Paulo Freire para
construir aulas “COM” a Educação Infantil. O autoestudo é um método que potencializa
uma revisita ao fazer pedagógico de forma crítica. Trazer pressupostos freireanos para o
componente curricular fortalece uma educação dialógica, problematizadora e libertadora,
promovendo a participação, uma construção do mundo “COM” as pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; educação infantil; Paulo Freire.
INTRODUÇÃO
Para tratar dessa temática da Educação Física (EF) no contexto da Educação Infantil
(EI) é preciso salientar que esse assunto ganha uma grande impulsão nas discussões
acadêmicas principalmente com a emblemática dissertação de Deborah Sayão (1996). Outro
importante marco são os debates em torno das concepções de infância e criança, que trazem
importantes avanços sobre os direitos das crianças em nível mundial (SARMENTO e
MARCHI, 2008; RODRIGUES, BORGES e SILVA, 2014).
Mesmo diante de tamanho avanço, pedagogias transmissivas ou uma educação
bancária (FREIRE, 2013), predominam na educação das crianças pequenas, tirando das
crianças o direito de serem crianças e instaurando nelas o mundo adultocêntrico, uma
verdadeira produção em série, aquela em que parece ser proibido rir, criar, transformar, se
expressar e viver a alegria da infância.

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior para sua realização.
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No cenário mais contemporâneo da EF, a tese de Martins (2018) permite diagnosticar
que a área tem caminhado timidamente ao encontro de discussões realizadas em outras áreas
de conhecimento como a sociologia e a pedagogia da infância, além de apontar algumas
questões problemáticas, como os currículos de formação inicial de Universidades brasileiras
que ainda se ancoram em bases bibliográficas que não têm acompanhado discussões mais
atuais sobre as infâncias; e a importante discussão sobre e a inserção da EF na primeira etapa
da educação básica, que em muitos lugares do Brasil tem acontecido por força de leis, e não
por reconhecimento das contribuições do componente ao processo de ensino e aprendizado
das crianças.
Em duas pesquisas que se propuseram a analisar a produção do conhecimento sobre a
EF e a EI, Farias et al. (2019; 2021) demonstraram um crescimento de publicações em
dissertações, teses e artigos que versam sobra a EF na EI, mesmo ainda predominando as
perspectivas biologizantes e psicologizantes, fato que se contrapõem às discussões voltadas
para os aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos.
A partir desse panorama, o objetivo do presente autoestudo é apresentar uma Prática
Político-Pedagógica de um professor de EF que buscou aproximações com o pensamento de
Paulo Freire para desenvolver aulas “COM” a EI.
O AUTOESTUDO
O autoestudo surge como uma possibilidade para trazer a tona a artesania pedagógica
tecida no dia a dia da escola, potencializa uma revisita ao seu fazer pedagógico no sentido de
promover uma análise crítica sobre a prática pedagógica, além de colocar à público o
pensamento pedagógico e provocar essa releitura da vida como construção histórica, pois
docência e sujeito não se dicotomizam (LOUGHRAN, HAMILTON, et al., 2007).
O autoestudo é um dos caminhos para compreender como a prática docente ainda
resiste. Para Laboskey (2007) o autoestudo tem que estar focado em entrelaçar “público e
privado, teoria e prática, pesquisa e pedagogia, eu e outros” (LABOSKEY, 2007, p. 818). É
preciso estar sensível ao contexto, a cultura, com o propósito de provocar, desafiar, e entender
o que se passa a partir de exemplos da prática pedagógica. Sem nenhuma pretensão de
resolver os problemas, o foco está em entender melhor como se ensina para que as crianças
tenham aprendizados mais significativos, o que leva, consequentemente à reflexão, à

reformulação e à transformação da Prática Político-Pedagógica (LABOSKEY, 2007).
Em uma pesquisa que se sustenta pelo autoestudo, a/o professor/a pesquisador/a deve
seguir seus valores morais, éticos e políticos, assim como os princípios de equidade e justiça
social, ou seja, a educação anti-opressiva deve ser sempre almejada. É necessário não só dar
voz aos envolvidos marginalizados nessa jornada, mas escutá-los. O que está em jogo não é o
status de professor/a, e sim, a importância da “subjetividade do pesquisador e de seus alunos”
(LABOSKEY, 2007, p. 820).
A pesquisa aconteceu em uma escola do ABC paulista com crianças de cinco anos da
EI durante o ano de 2019. Toda a produção de informações desse estudo foi produzido na
cotidianidade de uma Prática Político-Pedagógica de um professor de EF, e contou com a
participação das crianças de uma turma de EI, duas professoras pedagogas e quatro mães.
Os mecanismos de produção de informações selecionados para essa pesquisa foram:
notas de campo; fotos e vídeos de aulas; entrevistas com as professoras pedagogas; rodas de
diálogos com as crianças e as mães; além das brincadeiras de entrevistas feitas com as
crianças. E ainda utilizou dados introspectivos, aqueles que são forjados pelas lembranças dos
momentos vividos. Todos esses elementos foram analisados por meio de uma análise temática
reflexiva.
DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA A UMA PRÁTICA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA
EDUCAÇÃO FÍSICA “COM” A EDUCAÇÃO INFANTIL
A partir de 2018, ao ingressar no doutorado em EF, inspirado por colegas de estudo e
pelo terrível momento político que vivenciamos, vou me aproximando das leituras de Paulo
Freire. Além disso, também busco compreender o cenário da EF na EI, aprofundamento que
foi me levando à sociologia da infância e a pedagogia da infância. Ainda fui movido pela
curiosidade de conhecer os debates que vêm acontecendo em seminários, congressos e
encontros da área da Educação para saber como estavam discutindo as infâncias e a educação
das crianças.
Dito isto, chego em 2019 com um sentimento estranho de tristeza e ao mesmo tempo
de raiva, essa raiva no sentido freireano que nos permite amar. Pois, ler Paulo Freire e as
demais literaturas sobre a EI me fizeram perceber o quanto minha prática pedagógica
habitava, ainda, um lógica ingênua e adultocêntrica. Foi como se eu estive produzindo um

filme da minha vida, busquei em minhas lembranças tramas (FREIRE, 2013b) vividas desde o
meu ingresso na educação pública em 2010, e isso permitiu que eu iniciasse um processo de
autorreflexão (FREIRE, 2015), esse que nos faz rever, analisar, tomar consciência da história
e resulta no autorreconhecimento do ser como autor, um sujeito que vai se politizando.
Diante das crianças da EI e todos/as agentes da escola, me coloca como um militante
em busca de modificar minha prática pedagogica, vou me atrevendo e participando de todos
os debates que envolvem a EI na escola. Na primiera reunião pedagógica do ano, chamo as
colegas pedagogas para produzir um projeto coletivo para a EI, e elas topam. A partir daí,
com base nas leituras de Paulo Freire, percebo que a EF não pode estar “na” EI, mas sim
“COM” a EI. A preposição “COM” surge junto ao despertar da necessidade de rever e
modificar minha prática pedagógica, em que é necessário que todos/as que atuam na escola
participem da construção de uma EI em comunhão. Nessa direção, todos/as funcionários da
instituiçao escolar devem ser agentes, sujeitos no processo educativo, pois a construção de um
mundo mais bonito e menos desigual sempre deve ser feito “COM” as pessoas e não para
elas. Trago a preposição “COM” para meus escritos num tom politizado. Toda essa reflexão
foi inspirada após a leitura de sete obras de Paulo Freire.
Ciente dos limites de caracteres que esse trabalho tem, digo que após esse processo
profundo de autorreflexão a minha prática pedagógica passou a ser política, ou seja, uma
Prática Político-Pedagógica preocupada em convocar as pessoas para tomarem o mundo em
suas mãos, assim como a educação de ve ser, Política (2011b).
Diante desse processo de autorreflexão percebo que é necessário que minha Prática
Político-Pedagógica se fundamente na pedagogia da pergunta e numa pedagogia
problematizadora. E essa assunção se torna uma busca constante. Na tematização dos “Jogos
e Brincadeiras”, as crianças me falaram o que era brincar, assim vivenciamos várias propostas
que elas sugeriram. Na “Ginástica”, as crianças trouxeram seus saberes sobre o que era
ginástica para elas, e essas foram experenciadas. As “Culturas Indígenas” foram
problematizadas com as crianças por uma pedagogia perguntadeira, questionadora, a começar
pela própria indagação de quem conheciam os povos indígenas. Nessa tematização, entramos
em discussões profundas e as crianças se encantaram com nossas descobertas. As brincadeiras
dos povos originários foram marcantes para elas. No tema sobre “O Surgimento dos
Movimentos”, de fato elas entraram no personagem. Pois eu trouxe a discussão sobre como os

movimentos humanos surgiram por meio da alegoria dos “Homens das Cavernas”, e essa
forma lúdica de ampliar os saberes foi na minha análise, essencial para que elas pudessem
promover uma curiosidade epistemológica (FREIRE, 2011a), elas queriam saber mais e mais
sobre como surgem os movimentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do objetivo desse estudo, procuramos trazer a tona elementos de uma Prática
Pedagógica de um professor de EF que atua com a EI, que a partir de um movimento
autorreflexivo de sua ação educativa, trilha em direção de uma Prática Político-Pedagógica.
Para isso, foi buscar em Paulo Freire inspirações para tal superação, sendo a principal delas,
reconhecer e convocar as crianças como sujeitos, atores e atrizes que leem o mundo a sua
forma e pronunciam sua palavra por meio de diversas linguagens.
Trazer pressupostos freireanos para a Prática Político-Pedagógica da EF “COM” a EI
nos desafia, fortalece um educação dialógica, problematizadora e libertadora, em que a
construção dos saberes não fica condicionada ao verbalismo do docente, mas sim a um
processo dialógico dinâmico que tem como fundamental princípio ético-político a
participação, uma construção do mundo “COM” as pessoas e não para elas.

FOR A PHYSICAL EDUCATION “WITH” EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: A SELF-STUDY
ABSTRACT
The aim of this self-study is to present a Political-Pedagogical Practice of a Physical
Education teacher who sought approximations with the thought of Paulo Freire to build
classes “WITH” Early Childhood Education. Self-study is a method that enhances a revisit
when doing pedagogical critically. Bringing freireano assumptions to the curricular
component strengthens a dialogic, problematizing and liberating education, promoting
participation, a construction of the world "WITH" people.
KEYWORDS: Physical Education; Early Childhood Education; Paulo Freire.

PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA “CON” EDUCACIÓN DE LA
PRIMERA INFANCIA: UN ESTUDIO PERSONAL
RESUMEN
El objetivo de este autoestudio es presentar una Práctica Político-Pedagógica de un docente
de Educación Física que buscó aproximaciones con el pensamiento de Paulo Freire para
construir clases "CON" la Educación Infantil. El autoaprendizaje es un método que mejora la
revisión a la hora de realizar una crítica pedagógica. Llevar los supuestos freirianos al
componente curricular fortalece una educación dialógica, problematizadora y liberadora,
promoviendo la participación, una construcción del mundo "CON" las personas.
PALABRAS CLAVES: educación física; educación infantil; Paulo Freire.
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RESUMO
A história de Caucaia está imbuída nas relações indígenas, logo as questões educacionais
não estariam distantes dessas aproximações. Assim, o objetivo é analisar as relações étnicoraciais indígenas na EF dispostas no currículo do município de Caucaia. Usando como
método a análise documental. O documento não avança em relação à BNCC e as práticas
indígenas estão apenas em três unidades temáticas. Por fim, é necessário impulsionar e
implementar temáticas da justiça social nos currículos.
PALAVRAS-CHAVE: relações étnico-raciais indígenas; práticas corporais; currículo.

INTRODUÇÃO
Com a homologação da Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), posteriormente alterada para
Lei 11.645/08 (BRASIL, 2008), a história da cultura indígena, afro-brasileira e africana
tornou-se estudo obrigatório nas propostas pedagógicas e curriculares da Educação Básica nos
níveis do Ensino Fundamental e Médio. Isso em decorrência, principalmente, da luta
antirracista no Brasil a fim de garantir espaço para compreender a historicidade das culturas
que constituem o país e ampliar o enfrentamento aos danos do estruturalismo racial.
Durante o período de apropriação dos portugueses no Brasil, a ordem religiosa
formada por padres, a Companhia de Jesus, também conhecidos como jesuítas, possuía como
principais missões disciplinar, catequizar, aculturar e educar os povos indígenas conforme
suas doutrinas na fé católica. Conforme as ações missionárias expandiam-se pelo Brasil, os
jesuítas aportaram no então conhecido estado do Ceará (MACIEL; SHIGUNOV NETO,
2006; IBGE, 1959). Um dos principais aldeamentos no estado estava situado em Caucaia,
local onde estavam/estão situados os povos Tapebas e Anacés.

Entretanto, o método jesuítico de ensino teve seu encerramento durante a Reforma de
Pombalina, destinando a responsabilidade do ensino a Coroa Portuguesa, pois, a Companhia,
segundo o marquês de Pombal, elevou a decadência cultural e educacional brasileira e
portuguesa (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006). Com a retirada dos jesuítas do país, a
Coroa elevou as aldeias as condições de vila, logo Caucaia tornou-se a Vila de Soure que,
posteriormente, retomou o nome da antiga aldeia (IBGE, 1959).
Com isso, a tessitura do município de Caucaia, atual região metropolitana de
Fortaleza, é inconciliável com a tradição, costumes e cultura dos povos indígenas. Assim,
pensando nas reformas educacionais, nos trâmites legais e marcos histórico-sociais bem como
mais recente a construção e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
(BRASIL, 2018), novas discussões sobre os rumos educacionais emergiram, pois, esse
documento seria um normatizador, subsidiando os currículos da Educação Básica. A BNCC
representa a hegemonia de uma concepção de escolarização e educação, já que no Brasil
nunca houve uma definição, ao nível curricular, do que deveria ser ensinado em cada
disciplina ao longo dos diferentes anos e ciclos de escolarização em todo território
(FREITAS, 2014; MACEDO, 2019).
Com vistas a atender as demandas que o documento federal propõe, o Estado do Ceará
divulgou o Documento Curricular Referencial do Ceará (CEARÁ, 2019) com fundamentação
na BNCC e disponibilizou as Secretarias Municipais de Educação. Assim, no ano de 2020, o
município de Caucaia, aportado pelos dois documentos anteriores, formulou e disponibilizou
o Documento Referencial Curricular do Município de Caucaia (CAUCAIA, 2020).
Assim, de acordo com a própria legislação (BRASIL, 2003, 2008), as disciplinas que
compõem a Educação Básica devem incorporar as temáticas referentes as relações indígenas e
afro-brasileiras, logo, a Educação Física (EF), como componente obrigatório (BRASIL,
1996), deve tematizar a cultura e prática corporal como elemento originário das comunidades
indígenas e dos povos afro-diaspóricos/originários da África (PEREIRA et al., 2019). Apesar
disso, a área possuí uma ausência da construção da diversidade étnico-racial nas entrelinhas
dos currículos de formação inicial e nas próprias práticas pedagógicas no espaço escolar, uma
vez que, desde os movimentos renovadores e abordagens, a EF teve dificuldade de incorporar
as contribuições desses povos que são invisibilizados.

Assim, o objetivo desse trabalho é analisar as relações étnico-raciais indígenas na
Educação Física dispostas no currículo do município de Caucaia. Pois acreditamos que é
fundamental compreender como os currículos que embasam a elaboração dos projetos
pedagógicos aproximam os(as) professores(as) da compreensão e implementação da temática
nas aulas.
O estudo possui natureza qualitativa de análise documental descritiva, buscando
investigar as relações com as práticas corporais indígenas na EF e sua construção dentro do
documento, compreendermos que “a dificuldade mais expressiva ao analisar documentos
oficiais é o desconhecimento dos meandros de sua criação e a impossibilidade de controle
sobre aspectos importantes, inerentes ao histórico, às pessoas e ou outros fatos de sua origem”
(ETO; NEIRA, 2014, p. 06).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A parte do documento específica a EF expõe, em suas entrelinhas iniciais, que o papel
da área está em tornar o ambiente escolar atrativo por meio da prática de atividades físicas e
também fomentar um(a) estudante fisicamente ativo, ou seja, mostrando um texto raso e que
não avança quanto a condição do componente e evidencia um discurso tradicional e
desvinculado das relações culturais que foram construídas por anos de estudos e transgressões
dos(as) professores(as).
O documento está dividido em duas partes: anos iniciais e anos finais. A EF segue o
direcionamento da BNCC (2018) da divisão por ciclos, logo, assim como na Base, as práticas
corporais de matriz indígena e africana surgem como objeto de conhecimento apenas no ciclo
do 3º ao 5º ano e nas Unidades Temáticas de brincadeiras e jogos, danças e lutas.
Diferente da BNCC, o currículo matriz de Caucaia, em seus textos base iniciais,
possui um capítulo que expõe a Educação Escolar Indígena do município, entretanto, a partir
das especificidades de cada componente, o documento não avança e, em boa parte, apenas
reproduz o que o documento nacional pauta, desconsiderando a relação social e histórica e
que permeia o município, por exemplo, ao definir que as práticas indígenas devem apenas
surgir em pré-determinados conhecimentos, desvinculando-as das outras unidades, por
exemplo do esporte e da ginástica.

“Colocar as leis 10.639 e 11.645 em pauta nos currículos das escolas e na disciplina de
educação física é muito mais do que seguir a lei, é fazer valer processos sociais e históricos de
lutas pelo reconhecimento desses povos” (PEREIRA et al., 2019, p. 417). Dessa forma, é
importante refletir sobre os interesses que emergem na elaboração curricular e nas
implicações na prática dos(as) professores(as), conformem a pesquisa dos autores citados
anteriormente que apontam que há um desconhecimento das leis por alguns(algumas)
professores(as) de EF de Fortaleza.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atentamos para alguns pontos fundamentais quanto as relações da Educação Física e
as práticas corporais indígenas no município de Caucaia. Primeiramente, é preciso
compreender que, apesar do município possuir modalidade escolar indígena (CAUCAIA,
2020), isso não deve ser um ponto para diminuir e restringir o conhecimento da cultura e
prática corporal indígena a essas escolas, pois as Leis referem-se a toda Educação Básica e
não somente nas modalidades.
É urgente pautar um currículo alinhado as relações dialógicas, reflexivas e críticas e
que impulsione temáticas relacionadas as justiças sociais, sendo a Educação Básica um
espaço que edifica as identidades dos sujeitos que a constituem, e, para isso, torna-se
fundamental um fortalecimento da luta contra as condições de cultura colonizada da América
Latina dentro das formações de professores(as) (SANCHES NETO; VENÂNCIO, 2020;
VENÂNCIO et al., 2021). Cabe ressaltar, também, que somente levantar os pensamentos
sobre desigualdades, injustiças e preconceitos não responde aos anseios da sociedade em que
estamos inseridos, pois é preciso questionar as estruturas que corroboram para essas relações
(SANTOS et al., 2020).
Por fim, a EF deve assumir um papel de responsabilidade progressista, pois já não
convém reproduzir e manter ações tradicionais que não auxiliam os docentes a lidarem com as
imprevisibilidades da prática cotidiana pedagógica, é preciso construir uma identidade de
afirmação social e positiva do(a) negro(a) e do(a) indígena, apropriando-nos de estratégias
educativas de confronto as formas de discriminação étnica, introduzindo e oportunizando
os(as) alunos(as) práticas pedagógicas que deem oportunidade de vivenciar, conhecer e

valorizar as práticas indígenas e afro-diaspóricas (SANCHES NETO, 2014; PEREIRA et al.,
2019).

INDIGENOUS CORPOREAL PRACTICES AND RELATIONS WITH PE
IN THE CURRICULUM OF CAUCAIA
ABSTRACT
The history of Caucaia is imbued in indigenous relations, so educational issues would not be
far from these approaches. Thus, the objective is to analyze the indigenous ethnic-racial
relations in PE laid out in the curriculum of the municipality of Caucaia. Using the document
analysis method. The document does not advance in relation to the BNCC and indigenous
practices are only in three thematic units. Finally, it is necessary to promote and implement
social justice themes in the curriculum.
KEYWORDS: indigenous ethnic-racial relations; corporeal practices; curriculum.

PRÁCTICAS CORPORALES INDÍGENAS Y LAS RELACIONES CON
EFE EN EL CURRÍCULO DE CAUCAIA
RESUMEN
La historia de Caucaia está imbuida de las relaciones indígenas, por lo que los temas
educativos no estarían lejos de estos enfoques. De esta forma, el objetivo es analizar las
relaciones étnico-raciales indígenas en la EF recogidas en el currículo del municipio de
Caucaia. Usando el método de análisis de documentos. El documento no avanza en relación
al BNCC y las prácticas indígenas se encuentran solo en tres unidades temáticas.
Finalmente, es necesario promover e implementar temas de justicia social en el currículo.
PALABRAS CLAVES: relaciones étnico-raciales indígenas; prácticas corporales; reanudar.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar a importância das práticas corporais e o seu impacto na
aprendizagem da educação infantil, analisando a perspectiva das professoras polivalentes, a
partir de um projeto com professores(as) polivalentes e professores(as) de educação física. A
pesquisa é de abordagem qualitativa, com entrevistas direcionadas e análise do conteúdo.
Concluindo-se que as professoras reconhecem a importância e o significado da Educação
Física no segmento da educação infantil
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais; Educação Física; Ensino Infantil; Professores(as) Polivalentes

INTRODUÇÃO
A Educação Infantil ao longo dos anos desempenhou diferentes papéis sociais, desde o
assistencialismo, até o papel atual pedagógico. A mulher, o trabalho e a criança, relacionando
o olhar assistencialista entre creche e criança, conforme (DIDONET, 2001). A partir da
transição para o capitalismo houve mudanças até a atualidade. Diante dessa nova realidade,
iniciou-se perspectiva cujos maus tratos às crianças eram percebidos como uma possibilidade
viável para educá-las, com o intuito de deixá-las mais brandas. Resultando no aumento de
mortalidade infantil e do abandono. Então, foram criadas instituições com foco não apenas
assistencial, mas também pedagógico, ensinando leitura, religião e moral (RIZZO, 2003).
No Brasil, a partir desse cenário foram criadas as creches e orfanatos com o intuito de
cuidar, abrigar e proteger essas crianças. O Ensino Infantil, antes chamado de Jardim da infância
ou escolas maternais possuíam o foco assistencialista, e a partir disso é notório observar a

discrepância do Ensino Infantil europeu em relação ao brasileiro, e percebermos que a
atribuição da visão “materna” e “assistencial”, para com os docentes do ensino infantil, carrega
um peso histórico arraigado consigo; que necessita ser discutido, contextualizado e atualizado,
diante de uma perspectiva pedagógica e da importância da criança enquanto ser pensante, em
potencial, e no presente com necessidade de estímulo para o seu desenvolvimento global, em
que ela seja levada a sério, por profissionais capacitados e uma equipe educacional que apoie e
valorize o trabalho dos professores, em conjunto com uma família que agregue ao processo de
formação e desenvolvimento da criança.
OBJETIVO
O objetivo da presente pesquisa é identificar a importância das práticas corporais e o
seu impacto na aprendizagem da Educação Infantil, analisando a perspectiva do olhar das
professoras polivalentes colaboradoras do projeto de extensão “CAp vai a escola” do Colégio
de Aplicação da UFPE em parceria com o CMEI Nosso Senhor do Bonfin – PE.
METODOLOGIA
Considerando o objeto de estudo deste artigo optamos pela realização de um estudo do
tipo descritivo com abordagem qualitativa a fim de tentar criar familiaridade com a
problemática investigada através de uma pesquisa de campo.
Neste estudo buscamos, portanto, estabelecer uma ligação entre os conceitos e
concepções de Educação Infantil, Práticas Corporais e Aprendizagens, considerando as
significações e relações possíveis numa perspectiva qualitativa de pesquisa por compreender
que este objeto não pode ser captado através da análise objetiva de dados quantitativos ou
estatísticos (MINAYO, 2006).
De acordo com Souza Júnior; Melo; Santiago (2010), a pesquisa qualitativa consiste em
três etapas: 1) a fase exploratória; 2) a coleta de dados; 3) a análise de dados. Na etapa
exploratória, realizamos uma revisão de literatura, que Segundo Marconi; Lakatos (2003)
consiste em uma busca sistemática e rigorosa de informações em fontes primárias e secundárias.
Utilizamos livros disponíveis nas bibliotecas particulares dos autores, bem como outros livros
e artigos disponíveis nas bases de dados on-line: ScIELO, Periódicos CAPES e Google Scholar.

Na fase da coleta de dados, foi realizado entrevistas que, segundo Minayo (2006), se
caracteriza por ser uma conversa a dois na qual o entrevistador toma iniciativa no diálogo a fim
de construir informações pertinentes ao objeto de pesquisa. Elas foram do tipo focalizada,
“destinada a esclarecer apenas um determinado problema” (p. 261). No nosso caso, a relação
entre a oportunização entre as práticas corporais e a percepção das professoras polivalentes
sobre o reflexo disso nas aprendizagens das crianças.
Os dados das foram coletados em março de 2020 e foram constituídos pelos
depoimentos relatados durante entrevistas remotas concedidas e conferidas pela equipe docente
de um Centro Municipal de Educação Infantil da Rede Municipal do Recife, localizado no
bairro da Estância. As intervenções com as crianças e analisadas pela equipe de professores e
professoras ocorreram nos anos de 2018 e 2019.
A análise dos dados foi feita a partir da elaboração de conceitos e do destaque dos pontos
em evidência nas produções científicas analisadas, bem como das entrevistas. A técnica
utilizada foi a análise de conteúdo de Bardin (2010). Elas foram tomadas como ponto de partida
para a elaboração de fichamentos que deram origem aos tópicos de discussão abordados no
artigo.
RESULTADOS
A partir da fala das profissionais polivalentes, através do trabalho vivenciado na prática,
é notório observamos que as professoras reconhecem a importância e o significado da Educação
Física no segmento da Educação Infantil.
Os avanços são muito visíveis, na questão da motricidade, você
ver que a criança, sobretudo os grupos menores, desenvolvem com mais
rapidez a questão do andar, da firmeza, através dessas práticas, e na
questão de ficarem mais atentas, na questão do interesse mesmo.
Avança mais rápido quando essa criança tem essa prática da Educação
Física em sala, adorei! (POLI 1).
A fala das docentes ressaltam a importância da permanência da Educação Fisica na Educação Infantil:
Não devia ser uma coisa temporária, devia ser uma coisa
permanente ter a Educação Física na escola e na creche, ela deveria ser
obrigatória, entende? É muito importante! Muito importante mesmo.
(POLI 1)

Diante das falas, apontamos nossa concordância como o Coletivo de Autores (1992, p.
41) quando afirmas que: “A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na

escola, do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal”. Um aspecto
importante sobre a Educação Física é que uma área de conhecimento multidisciplinar, e tem
como objeto de estudo as diferentes manifestações e expressões da cultura corporal do
movimento humano tematizadas na ginástica, no esporte, no jogo, na dança e na luta.
Quanto à Educação Física, ser validada e vista diante do campo acadêmico e familiar
como para além da recreação, não enxergar o “brincar por brincar” ou jogar como perda de
tempo, sem objetivo e funcionalidade, pois é realizada de forma sistemática e possui objetivo e
efetividade para o público-alvo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do estudo possibilitou uma análise de como se faz necessário as
práticas corporais no ensino infantil em relação ao desenvolvimento integral da criança, além
de promover a importância e os campos de atuação do professor de educação física nesse
ambiente, apontou as possibilidades de trabalho em conjunto com os professores(as)
polivalentes. A entrevista por meio de um questionário com perguntas abertas conseguiu
mostrar as dificuldades que os professores(as) polivalentes possuem para ministrar os
conteúdos da Educação Física de forma abrangente e objetiva, por não possuírem formação
para tal, ainda por meio do depoimento de cada professor(a) polivalente é possível identificar
os diversos benefícios em relação a interdicisplinaridade da Educação Física.
A problematização ocorre devido a não ocupação do professor de Educação Física neste
campo de forma obrigatória, dado todos os argumentos das próprias polivalentes acerca do
assunto e a capacidade que este profissional demonstra para atuar nesse ambiente.
Se faz necessário um maior interesse dos próprios envolvidos na área em buscar seu
espaço no ensino infantil, demonstrando seu posicionamento em relação ao assunto, uma
mudança é necessária para atingir todo o potencial de desenvolvimento da criança no ensino
infantil, área essa que é vista como preparação para alfabetização e/ou ensino fundamental 1, a
Educação Física merece seu espaço e ele tem que ser respeitado.

ABSTRACT
The objective of the research is to identify the importance of bodily practices and their impact
on learning in early childhood education, analyzing the perspective of multipurpose teachers,
from a project with multipurpose teachers and physical education teachers. The research has
a qualitative approach, with targeted interviews and content analysis. Concluding that the
teachers recognize the importance and meaning of Physical Education in the early childhood
education segment.
KEYWORDS: Bodily Practices; PE; Kindergarten; Multipurpose Teachers.

RESUMEN
El objetivo de la investigación es identificar la importancia de las prácticas corporales y su
impacto en el aprendizaje en la educación infantil, analizando la perspectiva de docentes
polivalentes, a partir de un proyecto con docentes polivalentes y docentes de educación física.
La investigación tiene un enfoque cualitativo, con entrevistas específicas y análisis de
contenido. Concluyendo que los docentes reconocen la importancia y significado de la
Educación Física en el segmento de educación infantil.
PALABRAS CLAVE: Prácticas corporales; Educación Física; Jardín de infancia; Profesores
polivalentes
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RESUMO
O propósito do estudo foi analisar as práticas pedagógicas dos professores de educação
física vencedores do Educador Nota 10, por meio de um estudo multicasos. Os vídeos com as
práticas dos vencedores foram transcritos e analisados. As unidades temáticas mais
abordadas foram esportes, ginástica e jogos e as estratégias didáticas foram diversificadas.
Esta pesquisa coloca em evidência uma educação física inovadora, criativa, plural, que
articula teoria e prática e que dinamiza o contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Prática Pedagógica; Educação Física; Prêmio.
INTRODUÇÃO
As pesquisas e relatos de experiência da área têm examinado práticas pedagógicas
inovadoras ou exitosas (MALDONADO et al. 2018; CARLAN; KUNZ; FENSTERSEIFER,
2012; SILVA; BRACHT, 2012; FENSTERSEIFER; SILVA, 2011; FARIA et al. 2010), mas
pouco se sabe sobre as práticas que foram premiadas. Por exemplo, dos vencedores do prêmio
Educador Nota 10, prêmio criado em 1998. Parte-se do pressuposto de que as práticas
pedagógicas dos professores premiados têm características inovadoras.
Neste sentido, levanta-se a seguinte questão: Quais são as características das práticas
pedagógicas dos professores vencedores do Prêmio Educador Nota 10, na disciplina de
educação física? Em decorrência, o propósito deste estudo é investigar as práticas
pedagógicas dos professores vencedores, especificamente, as unidades temáticas abordadas e
as estratégias didáticas de planejamento, ensino e avaliação.

1

Este trabalho não contou com apoio financeiro.

METODOLOGIA
Este é um estudo qualitativo, descritivo e multicasos. Os estudos multicasos permitem
descobrir convergências ou semelhanças entre vários casos ou as suas particularidades (YIN,
2015). A coleta das informações foi realizada no site premioeducadornota10.org, por meio da
transcrição dos vídeos de cada vencedor. Em seguida, foram construídos quadros de análise
com categorias que emergiram do próprio corpus. No site do evento não foi possível localizar
os premiados dos anos de 2016, 2014, 2012, 2008, 2006 ou antes.
Quadro 1. Professores premiados, ano do prêmio, nível de ensino e tema do projeto
Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome,
cidade e estado
Suzi Dornelas e Silva Rocha
(Bauru-SP)
Luiz Gustavo Bonatto Rufino
(Paulínia-SP)
Marcos Ribeiro das Neves
(São Paulo-SP)
Cristiane Pereira de Souza
Francisco (Araraquara-SP)
Marcos Vilas Boas (São
Paulo-SP)
Jacqueline Cristina Jesus
Martins (São Paulo-SP)
Fernanda Pedrosa de Paula
(Belo Horizonte-MG)
Joice Mayumi Nozaki (São
Paulo-SP)
Ademir Testa Junior
(Bocaina-SP)
José Carlos dos Santos (São
José dos Campos-SP)

Ano
2020
2019
2018

Nível de
ensino
Ens.
Fund. I
Ens.
Fund. I
EJA

2017

Ens.
Fund. I

2015

Ens.
Fund. I
Ens.
Fund. I
Ens.
Fund. I
Ens.
Fund. II
Ens.
Fund. II
Ens.
Fund. II

2013
2011
2010
2009
2007

Tema do projeto
Jogos e brincadeiras de origem africana
na educação física
Ressignificando as visões do corpo
A desconstrução dos preconceitos
Bolinhas de gude: descobrindo outras
formas de ensinar, aprendendo outros
jeitos de aprender
Rope skipping: do individual ao coletivo
Ginásticas: saúde e lazer x competição
Respeitável público: um circo da escola!
Lutas nas aulas de educação física
Movimento saúde e qualidade de vida
Esportes de tacos e raquetes

Fonte: elaboração própria.

Para complementar as informações dos vencedores, foi realizada uma busca no
currículo lattes e no site Escavador. Todos eles são licenciados em educação física e alguns
deles também têm bacharelado na área. Seis professores estudaram em instituições públicas e
quatro em privadas. No ano do prêmio, dois professores tinham até cinco anos de experiência,
cinco tinham entre seis e dez anos e dois professores tinham mais de 11 anos no magistério.

Em termos cronológicos os professores premiados estavam na fase de estabilização da
carreira, caracterizada pelo sentimento de competência pedagógica crescente, ou estavam na
fase de diversificação e experimentação de novos métodos de trabalho (HUBERMAN, 1995).
Outro aspecto que chama a atenção é o fato dos vencedores terem investido na formação de
pós-graduação.
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O quadro 2, a seguir, mostra as unidades temáticas da educação física abordadas nos
projetos vencedores, segundo a classificação de unidades temáticas da Base Nacional Comum
Curricular, mas também de conteúdos dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Quadro 2. Unidades temáticas/conteúdos nos projetos
Casos
Unidades temáticas/conteúdos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jogos e brincadeiras
X
X X
X
Esportes
X
X X
Ginástica2
X
X X
X
Dança
X
Lutas
X
Práticas Corporais de aventura
X
Conhecimentos sobre o corpo (e saúde)
X
X
Fonte: elaboração própria.

X

As unidades temáticas mais abordadas nos projetos foram os esportes e a ginástica,
seguido de jogos e brincadeiras e conhecimentos sobre o corpo e saúde, as menos abordadas
foram dança, lutas e esportes de aventura. Vale notar que a maioria dos professores tematizou
apenas uma unidade temática, mas houve também três professores que abordaram duas no
mesmo projeto e um professor que mobilizou quatro.
Os estudos sobre a inovação na física, colocaram em evidência a diversificação e
ampliação dos conteúdos para além das modalidades esportivas tradicionais, a articulação
teoria-prática e o caráter crítico e problematizador no trato dos conteúdos (MALDONADO et
al., 2018; SILVA; BRACHT, 2012; FENSTERSEIFER; SILVA, 2011; FARIA et al., 2010).
Vale observar que o trato com o conteúdo depende das estratégias didáticas utilizadas.
O projeto sobre o circo, bem como as atividades circenses foram classificados como conteúdo de
ginástica.
2

O quadro 3 abaixo, mostra as estratégias didáticas relacionadas ao planejamento.
Quadro 3. Estratégias didáticas de planejamento
Estratégias didáticas
1 2 3 4 5
Planejamento participativo com os alunos
Projeto pedagógico temático, com sequência didática X X X X X
Vinculação ao projeto político-pedagógico da escola
Projeto interdisciplinar
X
Fonte: elaboração própria.

Casos
6 7 8 9 10
X X X
X
X X X X X
X

Todos os professores premiados desenvolveram projetos pedagógicos temáticos, com
uma sequência didática dividida em etapas, fases ou eixos. Quatro projetos premiados
adotaram a estratégia didática de planejamento participativo, envolvendo os alunos nas
decisões pedagógicas. Um professor declarou que seu projeto estava vinculado ao projeto
político-pedagógico da escola e outra docente que seu projeto era interdisciplinar.
As pesquisas sobre a inovação na educação física mostraram que a organização dos
conteúdos em projetos temáticos, de maneira progressiva e sistematizada, bem como a
utilização do planejamento participativo com o envolvimento dos alunos e a articulação da
proposta pedagógica com o currículo e projeto político-pedagógico da escola, permitem
estabelecer um sentido contextualizado para as práticas pedagógicas dos professores
(MALDONADO et al., 2018; CARLAN; KUNZ, FENSTERSEIFER, 2012; SILVA;
BRACHT, 2012; FENSTERSEIFER; SILVA, 2011; FARIA et al., 2010).
O quadro 5, a seguir, apresenta as estratégias didáticas relacionadas ao ensino.
Quadro 4. Estratégias didáticas de ensino
Estratégias didáticas de ensino
Registro escrito ou desenho sobre o conteúdo
Problematização
Leitura de poesia ou de literatura infantil
Exibição de vídeo ou filme sobre o conteúdo
Aspectos históricos e sociais do conteúdo
Apresentações ou oficinas com convidados externos
Mostra de culinária típica relacionada ao projeto
Entrevistas ou pesq. na comunidade, ação comunitária
Resgate de brincadeiras antigas
Aulas livre, semi-livre e mediada pelo professor
Experimentação, reflexão e reelaboração do conteúdo

1 2 3 4
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

Casos
6 7 8
X
X

X
X

9

10

X
X

X X

X X X

Recursos visuais: esqueleto, imagens do corpo humano
Aulas de campo relacionadas ao conteúdo
Adaptação de atividades para alunos com deficiência
Pesquisa sobre o conteúdo e apresentação de seminário

X

Fonte: elaboração própria.

X
X

X

X
X X

Os professores utilizaram estratégias de ensino diversificadas, sendo que as três mais
utilizadas foram: experimentação, reflexão e reelaboração do conteúdo com variações;
problematização do conteúdo; e a realização de uma culminância do projeto. Vale notar que
muitas estratégias didáticas de ensino contribuem para a articulação teoria e prática.
Corroborando esses resultados, os professores com práticas inovadoras utilizam
diversas estratégias de ensino, como: a problematização, adaptação e modificação dos
conteúdos, realização de pesquisas, seminários, construção de materiais pedagógicos,
produção de fotos, vídeos e desenhos, utilização de filmes, aulas abertas à experiência, dentre
outras (MALDONADO et al., 2018; SILVA; BRACHT, 2012; CARLAN; KUNZ;
FENSTERSEIFER, 2012).
O quadro 6, a seguir, mostra as estratégias didáticas de avaliação.
Quadro 6. Estratégias didáticas de avaliação

Casos
Estratégias didáticas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avaliação diagnóstica de conhecimentos prévios
X X
X X
Apresentações como culminância do projeto
X
X
X X X
Registro das aprendizagens e dificuldades dos alunos
X
Auto-avaliação dos alunos
X
Avaliação pelos pares
X
Avaliação do professor pelos alunos
X
Fonte: elaboração própria.

Observa-se que as duas estratégias de avaliação mais utilizadas foi a realização de
avaliação diagnóstica para levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e a realização
de apresentações teóricas ou práticas para a comunidade escolar ou para a turma. Nota-se que
no vídeo de dois professores não estava explícito a forma de avaliação utilizada, mas isso não
quer dizer que não houve avaliação.
Os estudos sobre as práticas inovadoras na educação física também identificaram a
utilização de diferentes estratégias didáticas de avaliação, tais como: diagnóstico do
conhecimento dos alunos sobre o tema, observação sistematizada e planilha de registro,

relatórios, produção de textos escritos ou imagéticos (charges, tirinhas), envolvimento dos
alunos no processo avaliativo, realização de uma apresentação como evento de culminância,
dentre outras (MALDONADO et al., 2018; SILVA; BRACHT, 2012; CARLAN; KUNZ;
FENSTERSEIFER, 2012; FARIA et al., 2010)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo analisou as práticas pedagógicas dos professores vencedores do prêmio
Educador Nota 10, na disciplina de educação física. No que tange as unidades temáticas da
educação física, a maioria dos projetos abordou apenas uma, mas houve projetos que
abordaram mais de uma. Os esportes, a ginástica e os jogos e brincadeiras foram as unidades
temáticas mais abordadas.
Em relação às estratégias didáticas de planejamento, todos os professores
desenvolveram projetos temáticos e quatro professores utilizaram o planejamento
participativo. As estratégias didáticas de ensino utilizadas foram bastante diversificadas e
contribuem para a articulação teoria e prática. As estratégias didáticas de avaliação foram
menos diversificadas, houve um predomínio da avaliação diagnóstica, a realização de
apresentações teóricas ou práticas como uma forma de culminância do projeto.
Os resultados evidenciam uma educação física dinâmica, criativa, plural, que articula
teoria e prática, dinamizando o contexto escolar. Essas práticas pedagógicas revelam que os
saberes da ação pedagógica dos professores vencedores do prêmio, são diversos e plurais.
Espera-se que o estudo inspire outros docentes a concorrer a prêmios, divulgar suas práticas e
contribuir para a qualificação da ação pedagógica na área.

PEDAGOGICAL PRACTICES OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS WHO WON THE EDUCADOR NOTA 10 AWARD
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze the pedagogical practices of the physical education
teachers who won the Educador Nota 10, through a multi-case study. Videos of the winners’
practices were analyzed. The most addressed thematic units were sports, gymnastics and
games and the teaching strategies were diversified. This research highlights an innovative,
creative, plural physical education, which articulates theory and practice, and which
dynamizes the school context.
KEYWORDS: Teaching; Pedagogical practices; Physical Education; Award.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS PROFESORES DE
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RESUMEN
El propósito del estudio fue analizar las prácticas pedagógicas de los profesores de
educación física que ganaron el Educador Nota 10, a través de un estudio de casos múltiples.
Los videos de las practicas de los ganadores fueron analizados. Las unidades temáticas más
abordadas fueron deportes, gimnasia y juegos y las estrategias didácticas fueron
diversificadas. Esta investigación destaca una educación física innovadora, creativa, plural,
que articula teoría y práctica, y que dinamiza el contexto escolar.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza; Practicas pedagógicas; Educación física; Premio.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DA
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DIFERENTES DOCÊNCIAS1
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RESUMO
A pesquisa objetivou refletir sobre docência, Educação Física e práticas inclusivas em duas
escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) de Canoas/RS por meio de um estudo de caso
etnográfico. Evidenciou-se o conhecimento e a participação de docentes/discentes no
processo de inclusão assim como falhas na criação e aplicação das políticas e semelhanças
nos processos pedagógicos das escolas. Há a necessidade de aperfeiçoamento e participação
da RME de Canoas como provedor da Inclusão Escolar.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física; Inclusão; Prática Pedagógica.
INTRODUÇÃO
Pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa
quase 25% da população, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)2. A Educação, direito constitucional, efetiva-se com a garantia
da matrícula de todos os alunos e estabelece a “igualdade de condições de acesso e
permanência na escola” (CF, 1988, art. 206, inciso I) e assegura a oferta do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
A temática da Inclusão Escolar é emergente e sua discussão faz-se necessária, e nada
mais apropriado do que discutir essa questão com as professoras e professores envolvidos
nesse processo. São potentes reflexões acerca do contexto educacional, das práticas
pedagógicas, tensionamentos e propostas que abrangem as diversidades, as práticas inclusivas
e seus desdobramentos no ambiente escolar. Nesse trabalho buscou-se responder a seguinte
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-comdeficiencia.html. Acesso em 25 mai. 21.
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questão de pesquisa: Como o professorado de Educação Física percebe/concretiza na sua
prática pedagógica as políticas públicas de inclusão do Ensino Fundamental na Rede
Municipal de Ensino de Canoas/RS?

As escolas 3 envolvidas neste estudo – Escola da

Uruguaiana e Escola da Caçapava – se localizam na cidade de Canoas, na Região
Metropolitana de Porto Alegre/RS e possuem, respectivamente, 1070 e 36 alunos
matriculados.
O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSORADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
REFLEXÕES ACERCA DA INCLUSÃO
Os docentes, através de entrevistas, relatam que trabalham de acordo com as
regulamentações do Referencia Curricular de Canoas, a Proposta Político Pedagógica e
Regimento Escolar das instituições.
Silva e Nörnberg (2013) ponderam que há predominância de uma perspectiva de que a
educação inclusiva, quando entendida como educação para todos, deve ser pautada pela
preocupação e compromisso em atender a todos, indiscriminadamente. Isso é possível
observar na fala de um dos docentes:
existem muitos mais estudantes que necessitam de uma atenção especial
ligado ao seu estado emocional e então a gente acaba tendo que cuidar de
uma forma geral. Eu acredito que a inclusão ela se estende [...]. A educação
inclusiva assiste a todos os alunos (informação verbal).

Os docentes trabalham com a autoestima e, na sua concepção, os estudantes precisam
ser estimulados fisicamente, socialmente e, por isso, a importância da disciplina. Catunda
(2002) e Nacif et al (2016) citam a importância de os estudantes gostarem das aulas a que
assistem e, por consequência, eles participarem quando se trata da Educação Física,
corroborando com a forma de trabalho dos professores.
O professor da Escola da Caçapava – escola especial - relata que não é possível pensar
em uma aula como se estivesse em uma escola regular, pois o número de estudantes é muito
menor. Ele faz seu planejamento conforme uma sondagem prévia. Entre os docentes, a
opinião sobre as políticas públicas de inclusão é semelhante: o professorado sabe que existem

Foram escolhidas duas escolas da rede – uma regular e outra especial – para o desenvolvimento deste
estudo. Justifica-se a escolha devido a escola especial ser de alunos surdos, todos concentrados nesse
estabelecimento.
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esses serviços, mas são pouco divulgados ou muito genéricos, não há orientação especifica de
como incluir os estudantes. O serviço de inclusão mais conhecido pelo professorado é o AEE.
Há um ponto em comum na fala dos docentes: formação profissional. Eles afirmam
que sua formação é insuficiente para lidar com as questões da Inclusão escolar. Salientam
que, por interesse pessoal, buscam aprimorar-se através de palestras e seminários e pelo
contato direto/experiência com esses estudantes. São sugeridos cursos e seminários que
abordem mais a prática diretamente ligada à Educação Física.
Tudo que eu fui aprendendo foi enquanto a carruagem estava andando que as
melancias foram se ajeitando. A formação é um jeito, sair da teoria e
trabalhar mais na prática, principalmente a educação física. Lemos muito
sobre síndromes, mas não criamos atividades específicas, atividades
motoras, situações em que tu possas oferecer a cultura corporal do
movimento como solução para tantas coisas na vida dele que pode colaborar
né, mas a gente não tem esse preparo. Nós nos sentimos impotentes sabendo
que nós temos muito para oferecer, mas não sabemos como fazer
(informação verbal).

A fala sobre a formação docente vai ao encontro do que as autoras Silva e Nörnberg
(2013) abordam, quando afirmam que a experiência docente e sua propagação também é uma
forma de formação/aperfeiçoamento docente.
A experiência de discussão sistemática dos aspectos que compõem a prática
docente produz contribuições efetivas no processo de formação continuada,
especialmente quando esse processo de interações é desencadeado na
perspectiva de uma pesquisa-ação colaborativa. Apostamos em práticas
formativas que garantam aos próprios educadores da educação básica um
protagonismo nos processos formativos. (SILVA; NÖRNBERG, 2013, p.
656).

É mencionada pelas professoras que lecionam na escola regular, a necessidade da
ajuda de um auxiliar/estagiário nas aulas de Educação Física. Uma pessoa que acompanhe o
estudante com deficiência que precise de auxílio, de uma maior atenção que pode ser suprida
por esse profissional, como por exemplo caso seja necessário sair do ambiente da aula para ir
ao banheiro.
Percebe-se que para os docentes, as condições materiais e físicas das escolas são muito
importantes para que a inclusão escolar aconteça. Há a necessidade imperativa de reforma dos
espaços, adequação de materiais utilizados nas aulas. Lockmann, Machado e Freitas (2017)
salientam a necessidade de que existam essas condições para o trabalho, mas também

enfatizam que é um tema complexo e, por isso, não será resolvido somente com a mudança
física na escola:
[...] obviamente tais adaptações são importantes e necessárias, todavia, nos
preocupamos com a redução do tema inclusão a uma simples ocupação do
espaço, pois acreditamos que este tema é mais complexo e, portanto, não
será resolvido somente através da garantia de acesso a recursos materiais e
estruturais. Com isso, não estamos dizendo que a estrutura física não seja
importante para acessibilidade e recepção adequada dos alunos, mas que ao
pensarmos desse modo, podemos correr o risco de fazer uma inclusão que se
tornará excludente (LOCKMANN; MACHADO; FREITAS, 2017, p. 10).

Nesse mesmo pensamento, o professor da EMEF da Caçapava fala sobre a sua prática
pedagógica nas duas esferas: a escola inclusiva e a escola especial:
o que pode se verificar, após ter atuado como docente nas duas áreas, é que
há progresso, porém, muitas coisas ainda são incipientes e ainda engatinham.
Ambas demandam que se tenha um olhar diferente de como conduzi-las.
Falta material humano qualificado, já que as universidades, na maioria dos
casos, não preparam o profissional para estas realidades. Falta, ainda, um
entendimento por parte dos poderes públicos, vontade política para que esse
processo se dê de forma mais acelerada, passando isso principalmente por
investimentos nos sistemas de ensino. Há, sem dúvida, melhoras, mas podese dizer que passamos por um momento de transição da "velha educação"
para um modelo mais justo e completo de educação, mas ainda demandará
um pouco de tempo (informação verbal).

Identificamos e compreendemos que o professorado trabalha a favor da inclusão
escolar e depreende a complexidade do tema e tudo que ele abarca. Acima disso, não
esquecem a função da escola, que é o compromisso com a aprendizagem. É necessário e
emergente que o professorado de Educação Física tenha esse espaço de diálogo, de troca de
experiências. Sabe-se da importância da teoria, contudo a teoria à luz da prática pode nos
trazer maiores benefícios enquanto docentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola, enquanto espaço de convivência da pluralidade humana, orientada por certa
intencionalidade político-pedagógica, constitui-se em um espaço de aprendizagem e
desenvolvimento de todos. Contudo, nem sempre tal pluralidade foi contemplada e valorizada
pela escola. É preciso defender uma escola para todas/os, com todas/os e sobre todas/os.
Porque nossa humanidade não é homogênea, tampouco coletânea de diagnósticos, de

fragmentos objetificantes de identidades equivalentes a classificações patológicas
(ANGELUCCI, 2015).
Frente a essa exposição, é possível verificar que os docentes participantes percebem as
políticas públicas que o Município oferta para os seus estudantes e familiares. Contudo, é
depreendido que essas mesmas políticas são concretizadas parcialmente. Lopes (2005) nos faz
pensar sobre o compromisso que a sociedade tem com a inclusão escolar. Esse compromisso
não é único ou prioritariamente da escola. Não basta sabermos diagnósticos e metodologias e,
tampouco, meras adaptações curriculares para ter uma escola inclusiva.
É necessário que a escola reconheça nossa humanidade plural, reflexiva, tornando-se
potente para sustentar as diferenças que nos tornam sujeitos igualmente humanos, a partir de
nossas diferentes experiências sensoriais, comunicacionais, cognitivas e afetivas. Em outras
palavras, a educação inclusiva é um princípio que não deve ser aplicado e interpretado de
forma homogênea sem considerar os contextos e as particularidades dos grupos envolvidos.
Pletsch (2020) fala que, para o público da Educação Especial, a educação inclusiva
representou um avanço fundamental e necessário para conquistar direitos de acesso à escola
regular, o que de maneira geral beneficiou a aprendizagem e o desenvolvimento da maioria
dessa população. Não se trata, apenas, de olhar para a diversidade humana, mas de,
compreender como as desigualdades sociais moldam a experiência da
deficiência e as condições de desenvolvimento dos sujeitos. Uma educação
inclusiva, com todos e para todos, é parte da construção árdua de uma
sociedade democrática e justa (PLETSCH, 2020, p. 68).

As contribuições das pesquisas desenvolvidas nas Universidades podem ser
alternativas para que o professorado dê voz ao seu trabalho, mostrar o que se tem feito nas
práticas pedagógicas mais recentes. Creio que é imprescindível a construção de uma cultura
da pesquisa em educação. Com isso, os profissionais da educação poderão viver o
deslocamento do lugar clássico de informantes para o lugar de colaboradores do processo
investigativo.

PEDAGOGICAL PRACTICES INCLUSIVE IN THE PHYSICAL
EDUCATION OF THE MUNICIPAL NETWORK OF CANOAS / RS: A
CASE STUDY ON DIFFERENT TEACHERS
ABSTRACT
The study aimed to reflect on teaching, Physical Education and inclusive practices in two
schools of the Municipal Education Network of Canoas/RS with an ethnographic case study
research. The knowledge and participation of teachers/students in the inclusion process was
evidenced, as well as failures in the creation and application of policies and similarities in
the pedagogical processes of schools. There’s a need to improve and participate of Canoas as
a provider of School Inclusion.
KEY WORDS: Physical Education; Inclusion; Pedagogical Practice.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA RED MUNICIPAL DE CANOAS / RS: ESTUDIO DE
CASO DE DIFERENTES PROFESORES
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo reflexionar sobre la docencia, Educación Física y las
prácticas inclusivas en dos escuelas de la Red Municipal de Canoas/RS con una investigación
de estudio de caso etnográfico. Se evidenció el conocimiento y participación de
docentes/estudiantes en el proceso de inclusión, así como fallas en la creación y aplicación
de políticas y similitudes en los procesos pedagógicos. Existe la necesidad de mejora y
participación de la Red como proveedor de Inclusión Escolar.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Inclusión; Práctica pedagógica.
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RESUMEN
Esta investigación cualitativa de corte etnográfico buscó analizar la práctica de los docentes
de educación física escolar pública de Montevideo en términos de educación y enseñanza. Se
tomaron como insumos documentos oficiales, entrevistas y observaciones. Como conclusiones
más destacables observamos que se prioriza el rol educativo frente al de transmisor de bienes
culturales específicos, incluso en la enseñanza la preocupación por el saber es de carácter
didáctico y no epistémico.
PALABRAS CLAVE: educación; enseñanza; escuela
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El presente trabajo contó con el financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica
(CSIC-Udelar) en el llamado Investigación y Desarrollo (ejecución 2017-2019).

INTRODUCCIÓN
En este texto se presentan parte de los resultados de la investigación “Saberes y cultura
escolar: un análisis de la enseñanza de la educación física en el marco de la educación primaria
y secundaria uruguaya”, del Grupo de Investigación Educación Física, Enseñanza y
Escolarización del Cuerpo, del ISEF-UdelaR. El estudio de corte etnográfico, abarcó cuatro
escuelas y tres liceos de Montevideo, de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP).
Los problemas que delimitaron y orientaron conceptualmente el trabajo de investigación
fueron: la relación entre saber y conocimiento (Behares, 2019), la delimitación entre educación
y enseñanza (Bordoli, 2011) así como la distancia entre las teorías de la enseñanza
instrumentalistas y las teorías de la enseñanza de corte epistémico. Estos ejes conceptuales
fueron fundamentales para analizar la indiscriminación de la educación física (EF) como campo
de saber y como práctica pedagógica inscripta específicamente en las ciencias humanas y
sociales.
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA EN LA ESCUELA
El problema en torno a la indefinición de la EF en términos de educación y enseñanza,
lleva a reconocer ciertas tensiones de una práctica pedagógica que busca configurarse como un
campo de saber.
En las prácticas observadas en las escuelas y en las entrevistas con los profesores de EF,
las preocupaciones pedagógicas parecieran ser el tema central, tanto en las propuestas de clase
como en el sentido que le atribuyen a su rol como docentes. La convivencia en el cotidiano
escolar, la superación de situaciones conflictivas y la necesidad de generar un marco adecuado
de trabajo representan desafíos importantes en la tarea de los profesores:
Hay situaciones complicadas y familias complicadas. Creo que igual las
nuevas generaciones son las que están viniendo complicadas, de hecho los de
primer año son grupos complejos. Conocés un poco la interna familiar y
entendés por qué vienen complicados. (...) Podés enseñar cosas pero a veces
no y tenés que saber que es por la realidad que viven. No sé, en
comportamiento tenés mucha carencia y mucha falta de límites, parecen que
no estuvieran escolarizados, como que arrancás de cero totalmente (entrevista
docente Escuela C).

En este sentido, la idea de gobierno de los niños (Herbart, 1806 en Behares, 2015) como
parte de la cultura moral aparece con mucho énfasis. Consideramos que esto puede tener
relación con la dificultad de las familias de asumir este compromiso: al no contar con el
autocontrol necesario, el docente no puede eludir esta tarea de gobierno. Dados los contextos
en los que desarrollamos nuestra investigación, cabe preguntarse si esta función de gobierno
apunta a generar la disciplina necesaria para que la enseñanza pueda favorecer la educación del
espíritu o la meta es el adoctrinamiento. El límite es difuso, pero la utopía se juega en esa
diferencia. De cualquier manera, la tensión parece permear constantemente las prácticas de los
profesores:
Te encontrás con realidades muy diferentes que precisan más que un trabajo
en lo técnico, en los contenidos, más hacia el tema de diversidad. (...) acá te
encontrás con cosas, alumnos que no quieren hacer, cómo manejás todo eso.
Los problemas graves de conducta y la violencia un poco te hacen correrte del
eje, el eje que quiero enseñar hoy.(…) A veces estoy medio año trabajando
eso y me corro totalmente del eje del salto unipodal, salto bipodal o de ciertas
cosas que planifico como contenidos. Que no quiere decir que yo no los
trabaje, lo trabajo pero a veces te desviás, lo usás como herramienta, como
medio, más que como contenido en sí (entrevista docente Escuela B).

En este pasaje de la entrevista se pone en evidencia las preocupaciones que
generalmente comparten los docentes en su tarea cotidiana, demostrando que en muchos casos
los contenidos se transforman en medios para un trabajo que se centra en lo pedagógico.
En el caso de los profesores de secundaria, si bien encontramos que la función
pedagógica guía todas sus prácticas, en la observación de las clases la enseñanza es el
organizador de todas las propuestas. Esta enseñanza se presenta fundamentalmente como
trasmisión de un saber hacer corporal. Estas representaciones se inscriben en un lugar que
otorga legitimidad a la asignatura EF porque hay algo para enseñar, pero el valor de ese bien
cultural como tal, es discutible. Es más, la enseñanza aparece en relación directa con la
educación, dado que esta tiene sentido desde el discurso compensatorio de la educación integral.
La posibilidad de enseñar no depende de la buena conducta presente sino que está en relación
al hombre futuro y su inserción en el mundo adulto. Aquí traemos lo que nos comenta una de
las docentes entrevistadas:
Bien, yo lo que pasa que siempre me paro en la parte pedagógica porque para
mí es la más importante, porque es a mí lo que más me marcó, me marcó más
esto que lo didáctico, pero ta… está bien, tengo que enseñar. Yo lo que espero

que ellos realmente salgan, primero con un conocimiento corporal, viste un
conocimiento de tu cuerpo, no te hablo solo de postura, te hablo de
conocimiento corporal, eh… de cómo también ese conocimiento corporal vos
también lo podés aplicar también a la cabeza, ¿viste? (entrevista docente liceo
1).

La EF parece no comprometerse con la transmisión de sus saberes. En términos
generales, la enseñanza de la EF se ciñe a los contenidos programáticos en tanto conocimientos
acabados. Todos los docentes, ante la pregunta sobre la enseñanza, remiten en primer lugar al
programa y luego a la secuenciación de los saberes a lo largo del año y por nivel. Es esperable
que el carácter prescriptivo del currículum sea atendido por los docentes, ya que su tarea será
evaluada en función del cumplimiento del programa. Lo que llama la atención es que en el caso
de la EF esto no despierta interrogantes, la relación saber/conocimiento parece reducirse al
contenido. Las transformaciones que sobre él se operan tienen estrecha relación con su
didactización y su pedagogización, no con su carácter epistémico2. En este sentido, el saber no
depende de los documentos curriculares, en todo caso éstos son su efecto. Desde nuestro marco
teórico, tanto las prácticas corporales sistematizadas –gimnasia, deporte, juego, danza, circo,
lucha, prácticas corporales acuáticas y prácticas corporales en el medio natural– como las
posibilidades de movimiento humano y las concepciones de cuerpo implican discursos teóricos
que las definen y constituyen.
Al analizar los documentos programáticos nos encontramos con una disciplina que se
debate entre ciertos legados históricos y la necesidad de una renovación. En el caso de la escuela
primaria, el programa vigente, del año 2008, es novedoso en cuanto a la inclusión de la EF en
el documento marco del subsistema. Representa un documento clave donde se visualizan una
serie de categorías que inicialmente se vinculan con una perspectiva transformadora de la
impronta tradicional de la EF de corte biologicista y tecnicista. Nos referimos a la circulación
de conceptos como “cultura corporal” y “prácticas corporales” que pueden apreciarse en la
lectura de dicho programa. En este documento se cita a Bracht (1995), para sostener que “la EF
en cuanto práctica social es concebida como “práctica pedagógica que ha tematizado elementos
de la esfera de la cultura corporal-movimiento” (CEIP, 2008, p. 237).

Entendemos la dimensión epistémica del saber como la construcción en términos científicos,
universales, generalizables a la vez que falsables, de las teorías de las cuales todas las prácticas se valen,
incluida la práctica de la educación física.

2

El cambio conceptual que se insinúa en el programa de EF de escuelas primarias
contrasta con los sentidos y legitimaciones que se construyen para ella en el nivel secundario.
Los programas de este nivel, elaborados en el año 2006 (CES, 2006), mantienen como eje
estructurador el concepto de “conducta motriz”, lo que implica una distancia importante del
enfoque aportado por el movimiento renovador de la EF brasileña. Un concepto que, como es
sabido, responde claramente a otra tradición asociada a los legados de la corriente psicomotriz
de EF difundida en la década de los 90 con Jean Le Boulch como figura más destacada de este
movimiento.
En un breve análisis de aquello que es puesto a enseñar encontramos que el deporte se
constituye en un contenido hegemónico pero cuestionado, cuya enseñanza parece generar en la
EF una suerte de culpabilidad, que obliga a priorizar el juego en el discurso. Esto es
especialmente evidente en la escuela donde se reduce la enseñanza del deporte en tanto
saber/conocimiento a “jugar el deporte” y, en secundaria, tiende a desaparecer el juego como
contenido, subsumido en el deporte. Pero, en ningún caso la tensión juego-deporte como
elemento constitutivo se convierte en texto de saber
Las principales tensiones con respecto al juego refieren, por un lado, al exceso de
instrumentalización y naturalización y, por otro, a las delimitaciones un tanto difusas con el
deporte debilitando su sentido e identidad en tanto práctica corporal. Este saber está muy
presente en la cotidianidad del profesor de EF, no siempre vinculado con su enseñanza que le
es, en general, problemática.
La gimnasia, siendo el saber más matemizado de la EF (Torrón y Ruegger, 2012),
históricamente vinculada a la EF, se presenta reducida, confundida con el deporte, y al servicio
acrítico del cuerpo anatomofisiológico.
Finalmente, queremos destacar que algunas prácticas corporales se presentan con un
estatus menor. Las prácticas corporales acuáticas y en la naturaleza están presentes sólo en el
programa escolar, y sujetas tanto pragmáticamente como conceptualmente a las posibilidades
de acceder a infraestructura. Las prácticas corporales vinculadas a la dimensión artística
aparecen tangencialmente y principalmente en la educación primaria. Las luchas no aparecen
ni en los programas ni en los discursos docentes.

CONSIDERACIONES FINALES
Desde esta investigación, pretendimos realizar un aporte al análisis del sentido de la EF
en el sistema educativo nacional, y a su compromiso como práctica pedagógica preocupada por
la educación de las nuevas generaciones y como práctica de enseñanza responsable de la
transmisión de determinados objetos culturales. El análisis realizado sobre los saberes
enseñados en ambos subsistemas nos plantea, por un lado, la presencia incipiente de una
reformulación del saber de la EF. No obstante, se mantiene la vigencia de una comprensión de
cada uno de nuestros objetos como medios educativos o como saberes únicamente corporales.
Es decir: los elementos históricos, políticos, éticos y estéticos del deporte, de la gimnasia, del
juego, o de las otras prácticas corporales que se presentan ocasionalmente no se analizan, no
forman parte del problema de la enseñanza.

REFLEXÕES SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS DE
ENSINO E AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
RESUMO
Esta pesquisa qualitativa etnográfica buscou analisar a prática de professores de educação
física de escolas públicas de Montevidéu no que diz respeito à educação e ao ensino.
Documentos oficiais, entrevistas e observações foram tomados como insumos. Como
conclusões mais notáveis, observamos que o papel educativo é priorizado ao de transmissor
de bens culturais específicos, mesmo no ensino a preocupação com o saber é didática e não
epistêmica.
PALAVRAS CHAVE: educação; ensino; escola

REFLECTIONS ON THE DISTINCTION BETWEEN TEACHING
PRACTICES AND EDUCATIONAL PRACTICES IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
SUMMARY
This qualitative ethnographic research sought to analyze the practice of Montevideo public
school physical education teachers in terms of education and teaching. Official documents,
interviews and observations were taken as inputs. As most notable conclusions, we observe that
the educational role is prioritized over that of being a transmitter of specific cultural assets;
even in education the concern for knowledge is didactic and not epistemic.

KEY WORDS: education; teaching; school
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RESUMO
Objetivou-se comparar e investigar a relação entre as Necessidades Psicológicas Básicas e a
Autoeficácia de alunos do ensino médio. O estudo de natureza quantitativa recorreu a duas
escalas para a coleta de dados a 132 alunos. Constatou-se diferenças em função do sexo e
correlações positivas de modo que os alunos que sentiram maior suporte às necessidades
psicológicas básicas demonstraram maior senso de autoeficácia.
PALAVRAS-CHAVE: Crenças; Motivação; Autopercepção.
INTRODUÇÃO
O período de transição entre o ensino fundamental e o ensino médio é marcado pelo
afastamento significativo dos alunos das aulas de Educação Física (EF). Isso é em parte
atribuído à metodologia tradicional, exclusão dos alunos menos habilidosos e repetição dos
conteúdos nas aulas (TENÓRIO; SILVA, 2015).
A motivação é um desafio permanente para os professores na EF escolar, em especial
no ensino médio, em vista da influência no envolvimento dos alunos no ensino-aprendizagem
(PIZANI et al., 2016), e do arbítrio que fazem sobre os motivos e as razões que os motivam
para as aprendizagens (LOURENÇO; PAIVA, 2010).
O alcance dos objetivos da disciplina passa pela relação do aluno com o ambiente
mediado por fatores de ordem psicológica, comportamental e social determinantes para o
engajamento ativo dos alunos e sua compreensão sobre a relevância da EF em suas vidas.

O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq, mediante concessão de bolsa de Iniciação
Científica (2018-2019).
1

Considerando a motivação inerente aos fatores que influenciam a aprendizagem escolar, esta
pesquisa alinha referenciais teóricos concernentes, a saber, as Teorias da Autoeficácia
(BANDURA, 1982) e da Autodeterminação (DECI; RYAN, 1987), as quais são sintetizadas
na sequência.
Na perspectiva da Teoria da Autoeficácia, as crenças de eficácia pessoal são
entendidas como “[...] a confiança na capacidade pessoal para organizar e executar certas
ações.” (NUNES, 2008, p. 30), sendo considerada determinante da motivação, pois indivíduos
com fortes crenças de autoeficácia acreditam que possuem competências necessárias para
alcançar seus objetivos, realizando as atividades com maior empenho e perseverança
(BANDURA, 1982). O ser humano é capaz de controlar suas ações, emoções e pensamentos,
e está em constante interação com o ambiente. Por isso, o comportamento humano é tido
como parcialmente liberto das influências do meio, autônomo e autodeterminado
(BANDURA, 1989). As crenças de autoeficácia têm origem em quatro fontes principais:
experiências de êxito – sucessivos êxitos capazes de fortalecer a crença de autoeficácia;
experiências vicárias – observação e imitação da atividade de êxito; persuasão verbal –
comunicação verbal sobre a competência para realizar determinada atividade; e ativação
psicofisiológica – satisfação ou desconforto perante as ações a influenciar a autoeficácia
(BANDURA, 1982).
A Teoria da Autodeterminação (TAD) propõe que o comportamento autodeterminado
consiste em atitudes como curiosidade, vitalidade, autenticidade e inspiração, considerandoos fatores associados à saúde psicológica (APPEL-SILVA; WENDT; ARGIMON, 2010).
Para que os alunos desenvolvam comportamentos autodeterminados é necessário que suas
necessidades psicológicas básicas (NPB) sejam atendidas, sendo elas: Competência –
engajamento nas atividades sentindo-se capaz de realizá-las; Autonomia – percepção de
autorresponsabilidade pelo próprio comportamento e possibilidade de escolhas; Vínculos
Sociais – conexões construídas no local de convívio de forma a sentir-se filiado socialmente
(DECI; RYAN, 2000; CHANG et al., 2016). As NPB são consideradas nutrientes
psicológicos inatos para o crescimento, integridade e o bem-estar (DECI; RYAN, 2000) e
quando atendidas resultam em comportamentos autodeterminados, responsáveis pelo
aumento da motivação intrínseca dos indivíduos e aproximando-os da participação e
engajamento em tarefas.

Estas teorias envolvem fatores disposicionais, situacionais e autorreguladores no
desempenho de tarefas, dentre as quais as inerentes ao meio educacional e à educação física.
Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi comparar as NPB e autoeficácia percebida de
alunos do ensino médio em função do sexo e investigar possíveis relações entre a magnitude
assumida pelas variáveis inerentes aos referidos constructos teóricos.
MÉTODO
A pesquisa é quantitativa, do tipo descritiva, comparativa e correlacional, ao propor a
caracterização e inferências sobre variáveis no contexto da EF escolar (THOMAS; NELSON;
SILVERMAN, 2012). A amostra de 132 alunos é oriunda de três escolas públicas do Rio de
Janeiro, do sexo feminino (n=61; 46,21%) e masculino (n=71; 53,79%). Os participantes,
cursavam o primeiro (n=41; 31,1%) e o terceiro (n=91; 68,9%) anos do Ensino Médio. A
pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa de uma IES, mediante Processo Nº
23083.6876/2019-19.
Recorreu-se à Escala de NPB para o Exercício, validada por Costa (2015), para
identificar o suporte às NPB; e à Escala de Autoeficácia Geral Percebida (AGP), validada por
Gomes-Valério (2016), para identificar a Autoeficácia Geral Percebida pelos alunos. Na
análise descritiva recorreu-se as medidas de tendência central e dispersão. Na estatística
inferencial face à ausência de normalidade da distribuição amostral, recorreu-se ao teste de
Mann-Whitney e ao coeficiente de correlação de Spearman para análises comparativas e
correlacionais, respectivamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média geral de NPB (3,3±0,78) indica o sentimento de atenção moderada às
necessidades dos alunos. Os valores por ano de escolaridade não incidem em diferenças
significantes entre o início (3,3±0,74) e final (3,3±0,80) do ensino médio (Tabela 1). No
entanto, o valor geral (U=1.244,500) e das dimensões (U=1.396,000 para CO; U=1.378,500
para VS; U=1.282,000 para AT) das NPB denotam diferenças significantes (P<.05), com os
rapazes percebendo maior suporte às suas NPB. Estes dados corroboram os resultados
encontrados por Aniszewski et al. (2019) tanto em relação à magnitude de suporte às NPB,
quanto à diferença entre rapazes e moças.

Tabela 1 - Dados descritivos de NPB e AGP
NPB
AGP
Geral
CO
VS
AT
±DP
±DP
±DP
±DP
±DP
Amostra Global (n=132)
3,3±0,78
3,2±0,85
3,3±0,86
3,2±0,88
2,9±0,61
1º
3,3±0,74
3,3±0,81
3,3±0,87
3,2±0,88
2,9±0,65
Escolaridade
Ens. Médio
3º
3,3±0,80
3,2±0,87
3,3±0,85
3,2±0,89
2,9±0,60
Masc.
3,5±0,75
3,5±0,84
3,6±0,82
3,5±0,82
3,1±0,57
Sexo
Fem.
2,9±0,72
2,9±0,78
3,1±0,83
2,9±0,85
2,8±0,62
NPB=Necessidades Psicológicas Básicas; CO=Competência; VS=Vínculos Sociais; AT=Autonomia;
AGP=Autoeficácia Geral Percebida; =Média amostral; DP=Desvio padrão.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pela análise das médias de AGP não se constata alterações entre o início e final do

ensino médio. Entretanto, os rapazes detêm, de modo significante, maior senso de
autoeficácia do que as moças (U=1.629,000; P=.014). Rossi et al., (2020) também
encontraram diferenças significantes em AGP, em que os rapazes apresentam maior senso de
autoeficácia e relação com a motivação intrínseca.
A análise da relação entre as NPB e suas dimensões e a AGP revelou associações
positivas significantes e moderadas (Tabela 2). A correlação entre NPB e AGP (rho=0,604)
foi positiva e significante (P=.000), indicando que os alunos que perceberam maior suporte às
NPB tenderam a se perceber com maior capacidade de autoeficácia.
Tabela 2 - Correlação entre variáveis das NPB e AGP
Variáveis
NPB
VS
CO
AT
AGP
motivação
NPB
1
0,917** 0,864** 0,905** 0,604**
0,000
0,000
0,000
0,000
VS
1
0,699** 0,770** 0,638**
0,000
0,000
0,000
CO
1
0,663** 0,457**
0,000
0,000
AT
1
0,517**
0,000
AGP
1
NPB=Necessidades Psicológicas Básicas (geral); VS=Vínculos
AT=Autonomia; AGP= Autoeficácia Geral Percebida; **P<0.01.
Fonte: Dados da pesquisa.

Sociais;

CO=Competência;

Da mesma forma, as dimensões das NPB apresentam relações positivas e significantes
com AGP, com rho variando de 0,457 a 0,638, para P<0,01. Este resultado enuncia a
possibilidade de influências do ambiente social, capacidades pessoais e autonomia nas tarefas
sobre o sentimento de autoeficácia.

Rossi et al., (2020) evidenciaram correlação positiva entre AGP e motivação
intrínseca, assim como uma correlação negativa entre AGP e motivação extrínseca no ensino
médio, por suposto, que alunos com maior AGP tendem ao esforço e persistência perante as
aprendizagens e ao prazer em estudar. Ramos, Paixão e Simões (2011) ressaltam a influência
das NPB nas crenças de autoeficácia, hipotetizando relações bidirecionais entre autonomia e
vínculos sociais, autonomia e competência, autoeficácia e expectativas de resultados,
autoeficácia e competência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resposta aos objetivos da pesquisa, os resultados apontam diferenças no senso dos
alunos sobre o suporte às NPB e à autoeficácia, em função do sexo, sentindo-se os rapazes
mais atendidos em suas necessidades básicas, assim como apresentam maior autoeficácia
percebida. É plausível afirmar que estas diferenças se devam às questões de gênero no
contexto do ensino-aprendizagem, no qual os rapazes são instados ao controle e ação, ao
passo que as moças à passividade pelo menor espaço de expressão que lhe é concedido.
A constatação de associações entre as NPB e a autoeficácia geral percebida, pode
denotar a relação bidirecional entre os dois constructos e relação com a motivação no
contexto educativo.
Os resultados incidem na necessidade de os professores adotarem estratégias
metodológicas e comportamentos de ensino de modo a propor experiências que contemplem
as necessidades dos alunos e fomentem o sentimento de capacidade frente as tarefas
propostas.

RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION OF BASIC
PSYCHOLOGICAL NEEDS AND PERCEPTION OF SELF-EFFICACY
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN HIGH SCHOOL
ABSTRACT
The objective was to compare and investigate the relationship between Basic Psychological
Needs and the Self-efficacy of high school students. The quantitative study used two scales to
collect data from 132 students. Differences were found based on sex and positive correlations
so that students who felt greater support for basic psychological needs demonstrated a
greater sense of self-efficacy.

KEYWORDS: Beliefs; Motivation; Self-perception.

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES
PSICOLÓGICAS BÁSICAS Y LA PERCEPCIÓN DE LA
AUTOEFICACIA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
ESCUELA SECUNDARIA
RESUMEN
El objetivo fue comparar e investigar la relación entre las Necesidades Psicológicas Básicas
y la Autoeficacia de los estudiantes de secundaria. El estudio cuantitativo utilizó dos escalas
para obtener datos de 132 estudiantes. Se encontraron diferencias basadas en el sexo y
correlaciones positivas indicando que los estudiantes que sintieron un mayor apoyo a las
necesidades psicológicas básicas demostraron una mayor autoeficacia percibida.
PALABRAS CLAVES: Creencias; Motivación; Autopercepción.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA:
LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO NA RBCE E CADERNOS DE
FORMAÇÃO (2009-2021)1
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RESUMO
O objetivo desse estudo foi levantar a produção sobre a educação para as relações étnicoraciais na Revista Brasileira de Ciências do Esporte e nos Cadernos de Formação entre 2009
e 2021. Os dados passaram pela análise temática (MINAYO, 2014). Verificamos uma
escassez de artigos na RBCE. Nos Cadernos de Formação há mais produções feitas através
de relatos de práticas pedagógicas. Consideramos necessária a ampliação de trabalhos
sobre o tema para construir uma educação anti-racista.
PALAVRAS-CHAVE: relações étnico-raciais; educação física; produção do conhecimento.
CONTEXTO
O tema da educação para as relações étnico-raciais é de grande importância para o
campo da educação, sobretudo na atualidade. Silva (2007) nos mostra que uma educação das
relações étnico-raciais deve ter por objetivo a formação cidadã de ambos os gêneros e que
busquem se empenhar em promover a igualdade nos mais diferentes aspectos que compõem a
convivência em sociedade.
Nesse sentido, a promulgação da lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino fundamental e médio, foi
um marco para a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Suas discussões iniciaram em
2001 e foram fruto de muita luta dos movimentos sociais, conforme apresentado por Araújo e
Alvarenga (2011). Essa lei alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN)
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e em 2008 sofreu mais uma alteração com o adendo promovido pela lei 11.645 que incluiu a
questão dos povos indígenas.
Pensando uma formação adequada de profissionais que atuarão no ambiente escolar,
as “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais” do Ministério da
Educação (2006) lembram-nos que os(as) profissionais da educação que estão atuando hoje
nas escolas foram formados em uma escola cujo currículo adotou uma perspectiva
eurocêntrica e muitas vezes preconceituosa. Dessa forma, o trato adequado das relações
étnico-racias na escola depende bastante da formação inicial de profissionais da educação pois
“[...] se por um lado, as pesquisas acadêmicas em torno da questão racial e educação são
necessárias, por outro lado precisam chegar à escola e sala de aula, alterando antes os espaços
de formação docente” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p.128).
Ao abordar o campo das licenciaturas, citando a necessidade de se referendar a
Resolução CNE/CP 1/2004, o livro do ME se refere aos seguintes cursos de formação dos
profissionais da educação: “Pedagogia, Licenciaturas em História, Geografia, Filosofia,
Letras, Química, Física, Matemática, Biologia, Psicologia, Sociologia/Ciências Sociais, Artes
e áreas correlacionadas, assim como curso normal superior” (p.125). Chama a atenção que um
documento orientador cite nominalmente praticamente todas as áreas do conhecimento com
atuação na educação básica, exceto a Educação Física (EF), ainda que essa possa ser
entendida como “áreas correlacionadas”.
Tendo em vista a publicação das referidas leis e as diretrizes e orientações do ME, as
pesquisas que abordam a temática das relações etnico-raciais na EF ainda são escassas. O
trabalho de Lima e Brasileiro (2020) constatou essa realidade da produção acadêmica ao
analisar, entre 2001 à 2017, como vem sendo tratadas as questões étnico-raciais entre as
principais publicações da área de EF.
Por meio do levantamento e análise dos artigos produzidos as autoras verificaram que
ao tratar da cultura Afro-Brasileira a maior parte dos trabalhos tiveram como tema de estudo a
capoeira. Outro tema recorrente foi o racismo no futebol.
Inspirados no trabalho realizado pelas autoras, na demanda profissional dos autores
desse texto, bem como o destaque que as questões étnico-raciais tomaram nos últimos anos,
sobretudo no campo da educação de uma forma mais ampla, o objetivo desse estudo foi
levantar os trabalhos produzidos na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) e nos

Cadernos de Formação RBCE (CF) acerca da temática da educação para as relações étnicoraciais. Desta forma, buscamos investigar e analisar como tem se dado a produção de
conhecimento acerca da educação para as relações étnico-raciais na EF. Também comparar
como tem se dado a produção de conhecimento acerca da educação para as relações étnicoraciais na EF entre as duas revistas entre os anos de 2009 a 2021.
A escolha pela RBCE se deve pelo fato de ser essa uma das principais publicações na
área de EF, sendo classificada na área de educação como A2 pelo Qualis CAPES. Sendo a
revista uma das principais da área, os trabalhos nela publicados, além de serem uma
referência para campo da temática abordada, podem revelar tendências.
Os CF, publicação ligada à RBCE, possuem classificação B5 na educação e foi
escolhido porque entendemos que a revista almeja ter entre os(as) autores(as) de suas
publicações profissionais atuantes na educação básica. Essa constatação se dá a partir dos
objetivos do que periódico que são: “compartilhar estudos, análises, propostas, comentários,
relatos, práticas e atividades que foram ou estão sendo desenvolvidas em escolas e demais
instituições no Brasil e também em outros países da América Latina”. Com isso infere-se que
a publicação estimule os relatos de profissionais que estejam atuando no âmbito escolar.
O período escolhido foi devido a revista CF ter iniciado suas publicações a partir do
ano de 2009. Dessa forma optamos por estabelecer um parâmetro temporal para comparar as
publicações nas duas revistas.
METODOLOGIA
Este estudo tem inspiração nos trabalhos bibliométricos. Segundo Araújo e Alvarenga
(2011) a bibliometria apresenta relevância ao propor a análise da produção científica e que os
indicadores por ela levantados podem mostrar como está o desenvolvimento e o
comportamento de uma área de conhecimento. Como em nosso estudo, analisamos duas
relevantes publicações que compõem a área da EF, e não todos os periódicos que debatem o
campo, preferimos denominar o estudo de inspiração na bibliometria.
Para realizarmos esse levantamento utilizamos a técnica da cientometria. Segundo
Araújo e Alvarenga (2011) “Quando aplicada com a finalidade de avaliar um campo
científico, a bibliometria é, portanto, chamada de cienciometria ou cientometria, apropriação
procedente do termo por analisar o produto responsável pela reificação da própria ciência: a
produção científica.“ (p.55).

Os procedimentos para o levantamento constaram da conferência no repositório
eletrônico das publicações analisadas. Verificamos todos os números e volumes publicados
entre os anos de 2009 até maio de 2021. Inicialmente foi verificado no sumário de cada
revista quais trabalhos, a partir dos títulos, poderiam ter relação com a temática das relações
étnico-racias. Em seguida analisamos os resumos dessas publicações e eventualmente foi
pesquisado no corpo dos textos dos trabalhos as palavras que tem ligação com as categorias
“raça, africanidades, afro-brasileiro e indígena”. Os trabalhos encontrados foram tabulados,
quantificados, categorizados e comparados entre as duas revistas.
Para análise dos dados encontrados utilizamos a análise temática proposta por Minayo
(2014) definida como investigação para "descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico
visado".
ANÁLISE
Na RBCE, foram investigados um total de 751 artigos, após a triagem final foram
encontrados 17 artigos, uma prevalência de 2,3% de estudos. Já nos CF foram investigados
172 artigos, dos quais foram encontrados 10 artigos, uma prevalência de 5,8% de estudos.
Destaca-se aí a escassez de estudos e, embora possuam quase 600 artigos a menos, os CF
possuem proporcionalmente mais do que o dobro de produções em relação à RBCE. No
quadro abaixo estão localizados os números de artigos por ano:
Gráfico 1 – Artigos por Periódico

Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao perfil das publicações, mais da metade das publicações da RBCE estão
relacionadas à Capoeira (39%) e ao racismo no esporte (24%). Já nos CF a maioria está
relacionada à práticas pedagógicas (90%) acerca da Capoeira, Funk, Cultura afro-brasileira
e/ou indígena, racismo e fotografias.
Quadro 1 – Relação de artigos por categoria e revista

Fonte: elaborado pelos autores

Em consonância com a investigação de Lima e Brasileiro (2020) os trabalhos sobre a
Capoeira em geral tratam da mesma como manifestação cultural de resistência e patrimônio
imaterial e na categoria “raça/esporte” predomina o debate sobre o racismo no futebol –
enfatiza-se: masculino – em diferentes períodos históricos. No tocante à educação para as
relações étnico-raciais na EF escolar, nota-se maior diálogo e qualidade do debate nos CF.
REFLEXÕES FINAIS
As recentes iniciativas de mapear a produção científica acerca das relações étnicoraciais na EF são fundamentais para a ampliação do debate e da formação docente.
A análise das publicações na RBCE e nos CF (2009 -2021) evidenciou que apesar de a
Lei 10.639/2003 estar próxima de completar duas décadas de homologação ainda existe uma
escassez de trabalhos em ambas revistas, com maior prevalência de estudos nos CF, a partir
de relatos de práticas pedagógicas.
Essa constatação nos leva a refletir que se as práticas pedagógicas seriam, a priori, um
campo privilegiado de uma educação para as relações étnico-racias, por que a diferença de
artigos de uma revista para a outra? Seria pela falta de pesquisadores “capacitados” nessa

área? Pelo espaço destinado na revista para essas publicações? Por essa ser uma questão
pouco abordada na formação inicial dos pesquisadores?
Diante desse quadro, compreendemos que no campo da EF, tanto no ambiente
acadêmico ou como área de conhecimento no ambiente escolar, se faz necessária a ampliação
de pesquisas sobre as relações étnico-raciais no intuito de cada vez mais contribuir
efetivamente para construção de conhecimentos, reflexões e de uma educação e sociedade
verdadeiramente antirracista.

ETHNIC-RACIAL RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION:
SURVEY OF PRODUCTION AT RBCE AND CADERNOS DE
FORMAÇÃO (2009-2021)
ABSTRACT
The aim of this study was to survey the production on education for ethnic-racial relations in
the Revista Brasileira de Ciências do Esporte and in Cadernos de Formação between 2009
and 2021. The data underwent thematic analysis (MINAYO, 2014). We found a shortage of
articles at RBCE. In the Cadernos de Formação there are more productions made through
reports of pedagogical practices. We consider it necessary to expand researchs on the subject
to build anti-racist education.
KEYWORDS: ethnic-racial relations; physic education; knowledge production.

RELACIONES ÉTNICO-RACIALES EN EDUCACIÓN FÍSICA:
ENCUESTA DE PRODUCCIÓN EN RBCE Y CADERNOS DE
FORMAÇÃO (2009-2021)
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue relevar la producción sobre educación para las relaciones
étnico-raciales en la Revista Brasileña de Ciencias del Deporte y en los Cuadernos de
Capacitación entre 2009 y 2021. Los datos fueron analizados temáticamente (MINAYO,
2014). Encontramos una escasez de artículos en RBCE. En los Cadernos de Formação hay
más producciones realizadas a través de informes de prácticas pedagógicas. Consideramos
necesario ampliar el trabajo sobre el tema para construir una educación antirracista.
PALABRAS CLAVES: relaciones étnico-raciales; educación física; producción de
conocimiento.
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SABERES DISCENTES DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Robinson Luiz Franco da Rocha,
Serviço Social da Indústria (SESI-SP)
Eliana Ayoub,
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
RESUMO
Os saberes discentes provenientes da formação escolar de professores de educação física
parecem ser pontos de suporte importantes para suas práticas de ensino. Este trabalho
discute a mobilização desses saberes por dois professores em suas práticas educativas no
ensino dos esportes. Podemos afirmar que os saberes discentes constituem relevantes fontes
do saber ensinar a educação física escolar, o que, certamente, ainda precisa ser mais bem
compreendido em nossa área.
PALAVRAS-CHAVE: Saberes docentes; Saberes discentes; Educação física escolar.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, pesquisas sobre os saberes docentes têm contribuído para uma
importante revisão das compreensões sobre o ensino escolar e sobre o que é ser/estar
professor no contexto dessa profissão. Embora mostre-se um campo de estudos altamente
diversificado, com grande variedade de enfoques e teorias (BORGES, 2004; TARDIF, 2013),
as pesquisas a respeito dos saberes profissionais dos professores possuem uma característica
marcante: o reconhecimento de cada professor(a) como sujeito produtor(a) e mobilizador(a)
de saberes constituídos na trajetória de vida, nas experiências pessoais e nos percursos
formativo e profissional (NUNES, 2001; TARDIF, 2012).
Tais pesquisas evidenciam saberes constituídos em diferentes espaços sociais e por um
longo processo de socialização que compreende espaços e tempos anteriores à própria
docência (contexto familiar, social e escolar, por exemplo) (TARDIF, 2012; BORGES, 2004).
É o caso, por exemplo, dos saberes provenientes da socialização escolar, que, segundo Tardif
(2012), se referem ao que é aprendido pelos professores em sua escolarização básica e em
estudos não especializados. Os professores se deparam com seu contexto laboral por um
Este trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), por meio de Bolsa Doutorado GD.
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longo período (anos) antes mesmo de pensarem em atuar nele e isso faz com que apreendam
sobre seu trabalho muito antes das primeiras experiências profissionais (TARDIF, 2012).
Com base nesses entendimentos iniciais, procuramos apresentar parte da discussão e
análises desenvolvidas em uma pesquisa de doutorado empreendida entre 2016 e 2020 sobre
os saberes mobilizados por professores de educação física no ensino desse componente
curricular na escola (ROCHA, 2020). Optamos por discutir a mobilização de saberes
provenientes das experiências discentes de dois professores de educação física em suas
práticas de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo mais específico sobre
seus entendimentos a respeito do ensino dos esportes nas aulas.
A PESQUISA NO “CHÃO DA QUADRA”
Entre agosto e dezembro de 2017, acompanhamos Tiago e Eduardo

2

no

desenvolvimento de suas aulas de educação física. Tiago, que concluiu a licenciatura em
educação física em 2008 (numa instituição pública), lecionava para uma turma de 2º ano.
Eduardo, que concluiu a licenciatura em educação física em 2009 (numa instituição
particular), para uma turma de 5º ano. Ambos atuavam numa escola de educação infantil e
ensino fundamental da rede municipal de Limeira/SP.
A pesquisa de campo se iniciou com um período de observação das práticas de ensino
dos professores, de suas rotinas, da organização das turmas e espaços etc., tudo registrado em
um diário de campo. Uma segunda etapa foi a realização de uma entrevista semiestruturada
com cada docente em que se buscou tematizar diferentes aspectos de suas trajetórias de vida,
os quais foram elencados com base nas fontes sociais de aquisição dos saberes docentes e
seus modos de integração na profissão (TARDIF; RAYMOND, 2000; TARDIF, 2012): o
círculo familiar, o “vivido” na educação básica, a formação acadêmica e as experiências
profissionais. Na terceira etapa, promoveu-se a coanálise da prática docente de Tiago e
Eduardo com a realização de duas entrevistas de autoconfrontação simples (CLOT, 2006;
2010) com cada docente. Foram realizadas filmagens das aulas (12 de Tiago e 16 de
Eduardo), a partir das quais 21 “cenas de aula” de cada professor foram selecionadas por
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serem representativas das rotinas de aula ou, então, por registrarem ações de ensino sobre as
quais se buscou maior clareza em relação aos seus objetivos educacionais.
As gravações das entrevistas semiestruturadas e de autoconfrontação simples foram
transcritas e reunidas aos registros do período inicial de observação. A leitura e a análise
compreensiva desse material se deram segundo pressupostos teóricos do paradigma indiciário
de Ginzburg (1989) na busca de indícios que pudessem informar sobre os saberes docentes
dos professores participantes do estudo.
OS SABERES DISCENTES DE PROFESSORES NO ENSINO DO ESPORTE NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A prática profissional é espaço privilegiado de produção dos saberes docentes, mas
esses saberes são produzidos e continuamente ressignificados com base em experiências e
saberes provenientes de outros espaços e tempos vividos pelos professores. A experiência
discente se mostra uma importante fonte de representações, crenças e certezas experienciais
que não são simplesmente esquecidas. Ao contrário, podem vir a ser “reativadas” na atuação
docente (TARDIF, 2012; BORGES, 2004).
A partir do que os professores participantes contaram a respeito de seus anos
escolares, algumas relações puderam ser feitas entre o aprendido nessa época e suas próprias
práticas de ensino. Suas experiências nas aulas de educação física se mostraram formadoras
de determinadas “certezas particulares” (TARDIF, 2012) que acabavam mobilizadas por eles
em sua docência, dentre as quais algumas relacionadas a seus entendimentos sobre o ensino
dos esportes nas aulas de educação física destacaram-se.
Ao lembrar de suas aulas de educação física na escola, Tiago relatou aulas
“esportivistas” e enfadonhas pautadas nos esportes futsal, basquetebol, voleibol e handebol.
Disse que embora se esforçasse para participar, sentia-se “descoordenado” e “perdido”
durante as aulas. De modo geral, não tinha memórias positivas das aulas e suas vivências
escolares nas aulas de educação física o haviam ensinado sobre “o que não fazer” como
professor desse componente. Isso foi evidenciado em vários momentos na entrevista
semiestruturada e de autoconfrontação simples.
Tiago demonstrou-se crítico em relação ao ensino do esporte, chegando a declarar
aversão a um ensino que estivesse pautado em um modelo “esportivista”. Com esse termo, ele

fazia uma dupla referência: às aulas que havia vivenciado em sua época escolar, um ensino
“mecanizado”, por meio de jogos competitivos, circuitos de exercícios etc.; e à produção
teórica da área que problematizava o ensino do esporte na educação física escolar ao tomar
essa prática como objeto de ensino por uma mera transposição das características do esporte
de rendimento para o ambiente escolar (BRACHT, 2000).
Ele procurava desenvolver um trato pedagógico do esporte que fosse diferente do que
havia vivenciado como aluno e segundo referenciais teóricos marcadamente críticos a um
ensino conservador do esporte. Com isso, realizava uma proposta tensionada por uma não
reprodução do esporte “extraescolar”, calcada num aprendizado do esporte perpassado pelo
ensino de valores, pela inclusão de todos os alunos em condições igualitárias de participação
etc.
No caso de Eduardo, suas lembranças das aulas de educação física eram positivas.
Como aluno, vivenciou os esportes coletivos (futsal, voleibol, basquetebol e handebol) por
meio do aprendizado das regras oficiais, dos fundamentos específicos e de jogos dessas
modalidades, e se identificava com essas propostas. Sempre gostou das aulas, o que era
reforçado por suas experiências com o esporte no contexto extraescolar.
Nas entrevistas de autoconfrontação simples, Eduardo comparou várias vezes o ensino
do esporte ele promovia nas aulas com aquele que havia vivenciado em sua época de aluno.
Com isso, pôde afirmar que os fundamentos técnicos e táticos e as regras oficiais das
modalidades eram temáticas, embora necessárias, que não deveriam figurar como objetivo
central das aulas. Para ele, o esporte escolar precisava ser ensinado de maneira diferenciada
da forma como era feito em outros espaços. Na escola, ele deveria pautar-se por uma vivência
mais lúdica e sem uma ênfase nos aspectos técnicos/táticos ou com foco no esporte oficial.
Seu entendimento da forma como o ensino do esporte deveria ocorrer na escola estava
ligado à sua experiência discente, pois havia aprendido de sua época escolar que as aulas de
educação física não poderiam estar voltadas apenas aos alunos que “jogassem bem”. Ao
retomar suas experiências escolares das aulas de educação física, ele dizia entender bem a
perspectiva dos alunos que não participavam de aulas com tais características. Eduardo
procurava desenvolver com seus alunos um ensino do esporte que alcançasse a todos, não
apenas aos mais habilidosos, dinâmicas lúdicas, bem como jogos pré-desportivos para que
pudesse ensinar as modalidades esportivas a todos os alunos.

Estes e outros aspectos revelados sobre as experiências discentes dos professores
Tiago e Eduardo nos deram indícios de como seus saberes da socialização escolar se faziam
presentes em suas práticas de ensino. Desse modo, não queremos afirmar uma relação direta
entre as experiências discentes e suas práticas pedagógicas no ensino da educação física
escolar, uma vez que esses saberes se mostraram sempre atravessados por seus demais
saberes, oriundos dos saberes do programa curricular, da formação para a docência e da
experiência profissional etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa discussão, esperamos contribuir para a compreensão do reconhecimento
de que os saberes provenientes da socialização escolar são também mobilizados pelos
professores como importantes fontes de seu saber ensinar a educação física escolar.
O vivido por eles como alunos foi relembrado pelos dois docentes participantes da
pesquisa muitos anos mais tarde. É claro que não se trata de uma transposição dessas
experiências para a prática educativa, mas sim, da forma como pudemos entender com base
nas reconstruções operadas, de possíveis entrelaçamentos das diferentes experiências
escolares dos professores com seus demais saberes.
Pensamos ser possível afirmar, a partir do nosso estudo e de outros estudos da área,
que os professores produzem singularmente seu “saber ensinar” com base em saberes
provenientes de múltiplas fontes de aquisição. Reconhecer essa característica de seus saberes
docentes amplia sobremaneira nossa capacidade de compreensão sobre o que, como e porquê
os professores ensinam a educação física escolar da forma como o fazem em suas aulas. Essa
questão demanda a realização de mais estudos para que possamos melhor compreender o
papel dos saberes da socialização escolar na docência em educação física escolar.

STUDENTS’ KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
IN THE TEACHING OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The students’ knowledge from the school formation of physical education teachers seem to be
important support points for their teaching practices. This paper discusses the mobilization of
this knowledge by two teachers in their educational practices in teaching sports. We can
affirm that the students’ knowledge constitutes relevant sources of knowing how to teach
physical education at school, which, of course, still needs to be better understood in our area.
KEYWORDS: Teachers’ knowledge; Students’ knowledge; School Physical Education.

SABERES DE ESTUDIANTES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Los saberes de estudiantes que provienen de la formación escolar de los profesores de
educación física parecem ser un importante punto de apoyo para sus prácticas docentes. En
este artículo se analiza la movilización de este conocimiento por parte de dos docentes en sus
prácticas educativas en la enseñanza del deporte. Podemos afirmar que los saberes de
estudiantes constituyen fuentes relevantes del saber enseñar educación física en la escuela,
que, por supuesto, aún necesita ser mejor entendido en nuestro ámbito.
PALABRAS CLAVES: Saberes docentes; Saberes de Estudiantes; Educación física escolar.
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SABERES QUILOMBOLAS E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
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RESUMO
Objetivamos nesse trabalho dialogar sobre possibilidades pedagógicas na Educação Física
escolar com os saberes dos corpos em movimento das comunidades de remanescentes
quilombolas. Para tanto, realizamos um estudo etnográfico nas comunidades do Pêga e
Arrojado/Engenho Novo na cidade de Portalegre-RN para posteriormente dialogarmos com
a Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; escola; quilombo.
INTRODUÇÃO
A Educação Física, assim como a Educação e a sociedade de uma forma geral, tem
trajetórias de atuação que colonizam os saberes e fazeres dos sujeitos e das suas relações. Este
fato se deve as configurações históricas de formação nacional, em que as estratégias de
dominação e exploração dos europeus, menosprezaram e excluíram forçadamente as
contribuições em alguns espaços dos grupos indígenas, africanos e afro-brasileiros.
Embora os saberes dos grupos minoritários tenham sido historicamente negados, esses
não ficaram de fora da constituição nacional, e ao contrário se afirmaram e se afirmam
cotidianamente a partir de resistências individuais e coletivas. As contribuições dos saberes e
fazeres indígenas e afro-brasileiros são constituintes das identidades nacionais.
Na realidade escolar, esse cenário se reflete a partir da exclusão dos conhecimentos
indígenas e afro-brasileiros das ações pedagógicas docentes. Os referenciais presentes na
escola, predominantemente brancos, baseiam-se em padronizações dos corpos e das suas
práticas, excluindo a diversidade de outras possibilidades de existência.
A Educação Física tem também na sua trajetória o predomínio de padronizações e
exclusões. Os saberes e práticas não reconhecem a diversidade de sujeitos e as inúmeras
1
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possibilidades dos corpos em movimento presente no universo social e cultural nacional.
Predomina, mesmo com inúmeras mudanças, o ensino técnico do movimento em práticas
esportivas. Assim, surge a necessidade de que novas mudanças sejam efetivadas afim de
atender a uma diversidade de saberes e práticas até então não contemplados, como os saberes
dos corpos negros.
Os saberes dos corpos negros africanos e afro-brasileiros se manifestam na realidade
brasileira de diferentes formas e em diferentes lugares. As comunidades de remanescentes
quilombolas são algumas dessas possibilidades, e dessa forma, os modos como os corpos se
expressam em movimento nessas realidades devem ser valorizados e possibilitados como
saberes para a Educação Física na realidade escolar em diálogo com a Lei 10.639/03.
Diante dessas afirmativas, apresentamos como objetivo nesse trabalho dialogar sobre
possibilidades pedagógicas na Educação Física escolar com os saberes dos corpos em
movimento das comunidades de remanescentes quilombolas.
Esse trabalho é um recorte de reflexões maiores do doutoramento em Educação na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Metodologicamente o mesmo se
organiza a partir de um estudo etnográfico (GEERTZ, 2008; SILVA, 2015; STRATHERN,
2017). Como campo de pesquisa tivemos as comunidades de remanescentes quilombolas do
Pêga e Arrojado/Engenho Novo na cidade de Portalegre-RN. A pesquisa foi desenvolvida
entre abril de 2019 e março de 2020.
QUILOMBOS E OS CORPOS EM MOVIMENTO
A cidade de Portalegre está situada na região do alto oeste do Rio Grande do Norte, à
uma média de 400 km da capital Natal. Ela fica localizada em uma serra com média de 700
metros de altura. Sua população é composta por aproximadamente 8 mil habitantes, sendo
grande parte desses habitando a zona rural. Da sua formação histórica destacam-se as
contribuições indígenas e africanas, bem como, o processo de colonização europeu.
Hoje a cidade tem em sua composição quatro comunidades quilombolas certificadas
pela Fundação Palmares (Lajes, Sobrado, Pêga e Arrojado/Engenho Novo), no entanto, em
nossa pesquisa participaram duas: Pêga e Arrojado/Engenho Novo.
As comunidades quilombolas estão situadas na zona rural do munícipio a uma
distância média do centro da cidade de 6 km (Pêga) e 9 km (Arrojado/Engenho Novo). O

cotidiano das mesmas é marcado fortemente pelo trabalho na agricultura de subsistência nas
plantações e colheitas de: milho, feijão, fava, mandioca, caju, fava, melancia, batata doce,
hortaliças, jerimum, entre outras. Além disso, são presentes as criações de galinhas e
pequenos rebanhos de caprinos, bovinos e suínos.
Por serem uma grande família constituídas pelos sobrenomes Bessa, Ricarte, Delmiro,
Bevenuto, Silva e Calixto, a organização entre as residências acontece com grande
proximidade. Os pais doam parte das suas terras aos filhos para construírem suas casas e
assim vão se formando os aglomerados familiares dentro das mesmas. Essa configuração,
permite uma maior aproximação e relações constantes e intensas entre seus moradores.
Das características que se destacam nas comunidades estão certamente a vinculação
com a terra e o espaço em que habitam, o trabalho com a agricultura de subsistência, a criação
de pequenos rebanhos, o pertencimento familiar, a fé e a devoção religiosa a santos católicos,
o cuidado coletivo, a oralidade, as relações com a natureza, entre outros.
Das possibilidades do corpo em movimento estes vivenciam diferentes manifestações.
Os corpos exploram principalmente os espaços da natureza. Sobem em árvores como
cajueiros, mangueiras, goiabeiras, cajaraneiras e outras para coletar frutos. Sobem ainda para
desafios de travessia, saltos, brincar de pega pega. Junto as arvores estes ainda colocam seus
balanços confeccionados com cordas e pedaços de madeira. Debaixo das mesmas exploram a
sombra para brincar com carrinhos, bila (bola de gude), pedras, galhos, piões, bolas, bonecas,
etc.
Outra possibilidade do corpo em movimento na relação com a natureza é explorada
nos banhos de açude com nados, brincadeiras e desafios. Nos açudes estes também realizam
pescarias com anzóis, garrafas pets com farinha e tarrafas. No período chuvoso com as águas
nos riachos exploram também os poços e as cachoeiras. Para isso realizam trilhas em grupos
por entre os montes e vales formados na comunidade para chegar até os locais de visitação e
interação.
Utilizando baladeiras esses saem à caça de pássaros e derrubada de frutas, estes
também realizam com elas desafios de tiro ao alvo. Os sujeitos quilombolas constroem carros
de latas, carros de madeira, gaiolas para captura e criação de pássaros, roladeiras com latas e
garrafas de plásticos, entre outras. São possíveis ainda as práticas com bola nos campos das
comunidades, bem como na quadra do sítio Pêga.

Os moradores interagem ainda com os animais nos passeios a cavalo, nas andanças
com os cachorros, nas vaquejadas. As crianças simulam também a relação com os cavalos a
partir da utilização de varas, que as colocam entre as pernas e saem correndo por entre os
espaços de suas casas e da comunidade.
No universo da dança exploram a possibilidade dos forrós nas festas nas casas dos
moradores, nos bares ou outros espaços de festas. A dança também é explorada a partir das
festividades dedicadas a São Gonçalo, santo protetor e de devoção nas comunidades. A dança
de São Gonçalo é uma das marcas identitárias mais conhecidas desses espaços. Outra
possibilidade de exploração das danças se faz nas festividades juninas, especialmente pela
participação em quadrilhas.
No universo das lutas a capoeira se sobressai a partir de sua prática pelos moradores,
no entanto, como não tem mestres residindo nas comunidades, a organização da prática fica
na dependência de que mestres de fora possam vir realizá-las. Os saltos mortais são outras
possibilidades exploradas, especialmente pelos meninos.
Assim, citados algumas possibilidades de exploração do corpo em movimento, fica a
compreensão de um rico acervo de saberes e fazeres. Os mesmos reproduzem, inventam e
reinventam possibilidades para o corpo em movimento no contexto em que habitam.
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Nas ações pedagógicas da Educação Física escolar, os conceitos de corpo, cultura e
movimento são essenciais. A depender da forma como são compreendidos, interferem nas
ações e intenções do processo pedagógico.
O corpo humano é por nós compreendido como o sujeito em sua integralidade na
experiência de vida no mundo. Constituído pelos aspectos biológicos, culturais, sociais,
históricos, emocionais e outros. O corpo apresenta capacidade de expressão a partir do
movimento. Ele também é repleto das memórias e experiências da vida, é inacabado, temporal
e de relações. Além disso, deve ser perscpectivado enquanto ser consciente do mundo, de si e
dos outros (FREIRE, 1967, 1981, 1983, 1992).
Sobre o entendimento de cultura, esta pode ser compreendida como um conjunto de
símbolos e significados transmitidos históricamente que orientam a produção e transmissão de
conhecimentos dentro de um coletivo. A cultura e os sujeitos são interdependentes, e os

elementos culturais são ingredientes dos saberes e fazeres manifestados por eles. Assim, a
cultura identifica e demarca possibilidades de existência em determinadas realidades, porém
com possibilidades de alterações, manutenções e substituições (GEERTZ, 1980, 2008).
Em relação ao movimento, compreendemos que esse é a manifestação da existência
dos sujeitos. Enquanto possibilidade comunitativa, o movimento expressa a intencionalidade
dos corpos que se movimentam. Assim, o movimento é vinculo cultural e social dos sujeitos
com os outros corpos e com o mundo em que habitam. Mover-se é dialogar com o mundo
(KUNZ, 2004, 2012).
Articulando as compreensões de corpo, cultura e movimento, ajudamos a construir os
direcionamentos possíveis para a Educação Física escolar. Dentre as inúmeras possibilidades,
os saberes dos corpos negros/quilombolas devem ser possibilitados para construção de
aprendizagens. Ao fazermos isso dialogaremos com Lei 10.639/03 que estabelece a
obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, bem como
construiremos uma realidade escolar diversa, inclusiva e democrática.
Na utilização utilização dos saberes quilombolas orientados pela realidade participante
da pesquisa, devemos nós, enquanto professores de Educação Física, criar oportunidades em
que os vínculos com a terra em que habitam sejam explorados. Com esses saberes, devemos
também cultivar olhares para o coletivo, a oralidade, o exemplo, a visão de interdependencia e
o cuidado mútuo entre os sujeitos.
Dos saberes quilombolas devemos explorar a relação dos corpos com a natureza, seja
em: trilhas, na relação com as árvores, com a água, com o ar, com os animais, entre outras. É
preciso que os brinquedos e brincadeiras experienciados nas comunidade se façam também
presentes nas escolas. Que a dança de São Gonçalo, os forrós, as quadrilhas, a capoeira, os
saltos, entre outras manifestações do corpo em movimento se façam presentes na Educação
Física escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação em debate surge como possibilidade e não receita, que deve ser organizada
e reorganizada na experiência viva do fazer pedagógico. Além disso, é preciso atentar-se para
o fato de que existe uma infinidade de configurações quilombolas e, do mesmo modo, uma
infinidade de possibilidades de manifestação do corpo em movimento.

Portanto, independente das configurações quilombolas, nosso objetivo maior é que
possamos enquanto professores(as) ler a realidade em que a escola onde atuamos está inserida
e, consequentemente, ler a realidade dos(as) alunos(as) atendidos(as), para estabelecer
diálogos efetivos entre a escola e a comunidade. Assim, não objetivamos apenas chegar ao
final, mas construir uma infinidade de caminhos possíveis.

QUILOMBOLA KNOWLEDGE AND SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
In this work, we aim to dialogue about pedagogical possibilities in Physical Education at
school with the knowledge of bodies in motion in the communities of quilombola remnants.
Therefore, we carried out an ethnographic study in the communities of Pêga and
Arrojado/Engenho Novo in the city of Portalegre-RN, in order to later dialogue with Physical
Education at school.
KEYWORDS: Physical Education; school; quilombo.

CONOCIMIENTOS QUILOMBOLAS EM LA EDUCCIÓN FÍSICA
ESCOLAR
RESUMEM
El objetivo de este estudio es hacer un dialogo sobre las posibilidades pedagógicas en la
Educación Física Escolar con los conocimientos de los cuerpos en movimientos de las
comunidades de remanentes quilombolas. Por ende realizamos una investigación etnográfica
en las comunidades de Pêga y Arrojado/Engenho Novo en la ciudad de Portalegre – RN. De
pronto dialogamos con la Educación Física Escolar.
PALABRAS – CLAVES: Educación Física; escuela; quilombo.
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TEATRO, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL:
ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Fernanda Mendes Franco,
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Bethânia Alves Costa Zandomínegue,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
Analisa o teatro e a contação de histórias na produção acadêmica da pós-graduação em
Educação Física no Brasil. Realiza uma pesquisa bibliográfica no Catálogo de Teses e
Dissertações da Capes. Apesar de reconhecidos como linguagens essenciais na Educação
Infantil, a história e o teatro aparecem como algo periférico dentro dos trabalhos, com pouca
discussão quanto ao trato metodológico e visibilidade das produções das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: teatro; contação de história; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da Educação Básica no Brasil e possui
especificidades, como a forma de organização não disciplinar e trabalho articulado com
linguagens (BRASIL, 2018). Essa dinâmica de organização está atrelada a uma concepção de
criança como sujeito histórico, de direitos e produtora de cultura (SARMENTO, 2003).
Autores como Ayoub (2001) e Sayão (2002) já destacaram acerca da importância da
articulação entre linguagens, sujeitos e áreas, visando superar uma visão de infância e
educação fragmentadas. Embora as linguagens sejam potenciais reconhecidos na EI, a
maneira como operar essa articulação e dar visibilidade à participação das crianças ainda
carece de maiores entendimentos.
Em relação à Educação Física (EF), Mello et al. (2015), afirma que na EI ainda
prevalecem modelos desenvolvimentistas e psicomotores, que pouco levam em considerações
as especificidades dessa primeira etapa. Nesse sentido, o objetivo desse estudo é identificar o
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que a pós-graduação em EF no Brasil tem produzido sobre práticas pedagógicas com as
linguagens do teatro e da contação de história na EI.
METODOLOGIA
Empreendemos uma Pesquisa Bibliográfica no Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CTD/Capes).
Os critérios de inclusão foram: a) ser realizada em programa de pós-graduação em EF;
b) abordar as temáticas teatro e/ou história no contexto de práticas pedagógicas com crianças
até 6 anos; c) estar disponível no Catálogo e/ou nas bibliotecas depositárias dos respectivos
programas de pós-graduação. Inserimos os descritores na plataforma sem restringir
delimitação temporal, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 – Relação dos descritores e as respectivas produções encontradas
Descritores

Nº de
textos

Tese

Dissertação

Profissionalizante

Selecionados

“Teatro”

26

10

16

0

0

130

16

112

2

23

1

0

01

0

0

7

0

07

0

3

45

05

40

0

14

209

31

176

2

40

“Educação Física AND
infantil AND criança”
“Educação Física AND
infantil AND criança
AND teatro”
“Educação Física AND
infantil AND criança
AND história”
“Educação Física AND
infantil AND criança
AND pedagogi*”
Total

Fonte: Os autores

Analisamos os 209 títulos. Pesquisamos os termos “teatro” e “história” dentro dos
textos. Selecionamos os 40 textos que traziam relação com o estudo. Desses, apenas, 23
compuseram o corpus teórico, descartando-se títulos repetidos e trabalhos não encontrados.
Com base nas formas de abordagem do teatro e/ou história, agrupamos as semelhanças nas
categorias: rotina; protagonismo infantil; instrumentos pedagógicos/conteúdos de ensino.

ROTINA
Para refletir sobre esta categoria, agrupamos estudos que indicaram a utilização da
história e/ou teatro nas atividades diárias. Rego Junior (2014) emprega o teatro na rotina de
atividades corporais das crianças; Abrão (2011) ressalta a importância do teatro e da literatura
para desenvolver a criatividade, expressão e autonomia; Brolo (2008) indica a representação
de papéis. Nascimento (2013) e Soares (2015) apresentam a história no acolhimento, troca de
turnos e brincadeiras das crianças; Reverdito (2011) aponta histórias para desenvolver
meditação e oração com as crianças; Navarro (2009) indica a história como um meio de
preencher o tempo da criança.
Apesar de não esgotada as possibilidades, os trabalhos aqui apresentados não
aprofundam sobre o trato pedagógico com a história e/ou teatro. Para Buss-Simão (2009, p.
137), nem sempre há o reconhecimento da rotina como espaços/tempos formativos. Em
alguns contextos, ela tem sido utilizada
[...] como meio de criação de hábitos e atitudes que precisam ser adquiridos pelas
crianças. Para isso, criam-se horários […] organizados como um processo de
repetição mecânica que passa a se reproduzir dia após dia, como se isso fosse natural
e não apenas consequência de uma forma social e cultural de organizar o trabalho na
instituição.

A valorização da rotina como espaço pedagógico na EI está atrelada a uma concepção
de currículo. Não é a presença da história e/ou teatro que assegurará uma dimensão formativa,
mas o trato pedagógico fundamentado por esta concepção. Sobre esta questão, os estudos
deixam uma lacuna, pois não evidenciam os procedimentos metodológicos que superem
repetições mecânicas, ainda muito presentes nas rotinas das creches.
PROTAGONISMO INFANTIL
Nesta categoria, a história e/ou teatro são apontados como recursos para a valorização
do protagonismo das crianças. Lima (2009) e Araújo (2018) utilizam a história para promover
sensibilização e estímulo das capacidades criativas das crianças; Silva (2015) compreende que
o teatro propicia à criança criar personagens e explorar sua imaginação; Costa (2011) valoriza
improvisações dramáticas e contação de estórias para estimular a fantasia e construir
experiências significativas com o corpo para a produção de conhecimento com as crianças.
Reconhecer as crianças como protagonistas exige, antes, valorizá-las como seres
capazes de agir, com pensamentos e maneiras próprias de interpretar o mundo (SARMENTO,

2003). Para Mello et al. (2015, p. 32) “[...] os infantis não recebem apenas uma cultura
construída, mas operam transformando essa produção cultural, seja sob a forma de interpretar
e integrar, seja nos efeitos que nela produzem”.
Apesar do baixo quantitativo, os estudos desta categoria sugerem a valorização das
agências e participação das crianças. Contudo, a história e/ou teatro aparecem de forma
secundária, algumas vezes, apontados em notas de rodapé ou apenas indicados pelos textos.
Não houve estudos que dessem visibilidade à participação das crianças e suas produções nas
ações pedagógicas empreendidas.
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO/CONTEÚDOS DE ENSINO
Algumas produções apontam a história e/ou teatro como instrumento pedagógico ou
conteúdo de ensino, o que denota o uso dessas linguagens como meio e/ou objeto para
produção de conhecimentos. Guirra (2009); Francelino (2010); Rego Junior (2014); Rossi
(2013) e Godoy (2017) indicam esses recursos para explorar o corpo e o movimento das
crianças. A partir de histórias as crianças representam, dançam, imitam, criam e são
alfabetizadas. Rossi (2013) relata que professora usa fantasia para ensinar; Godoy (2017)
aponta histórias com personagens negras/os para trabalhar as relações étnico-raciais. Beltrame
(2000) cita os jogos: dramático, teatral, de papéis ou faz de conta, como instrumentos para
trabalhar o desenvolvimento psicossocial de escolares com 5 anos.
Para Mello et al. (2018) a integração entre as áreas de conhecimento e linguagens
favorece o trabalho na EI. Nesse universo de possibilidades, a história e o teatro ganham
destaque, dado seu potencial para promover articulações. Entretanto, apesar dos estudos
indicarem o reconhecimento da história e/ou teatro como algo a ser aprendido e/ou recurso
pedagógico importante, essas linguagens ainda aparecem de forma periférica nos trabalhos,
que não evidenciam a maneira como esses são apropriados pela EI.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os textos analisados apontam a importância da história e/ou teatro, principalmente
para trabalhar imaginação e criatividade das crianças. Contudo, embora essas linguagens
sejam potenciais reconhecidos pela literatura e orientações legais, a forma como operar a

articulação desses recursos e dar visibilidade à participação das crianças, ainda se constitui
como lacuna nas produções acadêmicas da EF.
Sem a pretensão de esgotar a investigação acerca dessas temáticas, nossa pesquisa não
evidenciou estudos que trouxessem a contação de história e/ou teatro como o mote central do
trabalho, apenas apontamentos periféricos, sem aprofundamento acerca das mediações
pedagógicas e evidências das produções culturais das crianças.

THEATER, STORYTELLING AND EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: ANALYSIS OF KNOWLEDGE PRODUCTION IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
Analyzes theater and storytelling in the academic production of postgraduate studies in
Physical Education in Brazil. Conducts bibliographic research in Capes Theses Dissertations
Catalog. Despite beig recognized essential languages Early Childhood Education, history
and theater appear something peripheral within works with little discussion about the
methodological approach and visibility children’s productions.
KEYWORDS: theater; storytelling; Physical Education.

TEATRO, NARRACIÓN DE HISTORIAS Y EDUCACIÓN INFANTIL:
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analiza el teatro y narrativos en la producción académica posgrados Educación Física
Brasil. Realiza una búsqueda bibliográfica en Catálogo Tesis Disertaciones Capes. Apesar
de reconocidos como lenguajes esenciales en la Educación Infantil historia y teatro aparecen
como algo periférico dentro de las obras, con poca discusión sobre enfoque metodológico y
visibilidad de producciones infantiles.
PALABRAS CLAVE: teatro; narración; Educación Física.
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TRATO COM O FUTEBOL A PARTIR DA ABORDAGEM CRÍTICOSUPERADORA: LIMITES E POSSIBILIDADES NO ENSINO REMOTO1
Jaqueline Ferreira de Lima,
Secretaria Municipal de Educação de Candeias (Seduc)
Ailton Cotrim Prates,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
RESUMO
Aborda-se o ensino do futebol no 9º ano do “ensino” fundamental remoto, a partir da
abordagem crítico-superadora. A organização do trabalho didático tende a individualização,
precarização e exclusão. Considerando as contradições da dinâmica curricular (trato com o
conhecimento, organização escolar e normatização) é possível que a Educação Física, com
suporte presencial, contribua com a formação humana dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem crítico-superadora; Trato com o futebol; Ensino remoto e
educação física.

INTRODUÇÃO
Este trabalho sistematiza uma experiência de uma unidade que tratou o futebol no 9º
ano no modo remoto de uma escola da Região Metropolitana de Salvador-Ba, a partir da
abordagem crítico-superadora, enfatizando a historicidade e simultaneidade dos conteúdos
enquanto dados da realidade.
Situamos o futebol a partir das condições produzidas histórico-socialmente para
apontar limites, possibilidades superadoras na escola. O professor deve atentar-se à dinâmica
do trabalho para não legitimar a exclusão. Ainda que nas condições remotas, é preciso
continuar perseguindo os objetivos de formação humana.
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO REMOTO
Segundo Saviani (2010) a organização do trabalho didático segue as linhas básicas da
organização do trabalho social. As formas de ensino dependem das condições objetivas de sua
efetivação e da natureza do conteúdo. (SAVIANI; GALVÃO, 2020, p. 41).
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A ordem econômica atual, pós-fordista e pós-keynesiana, assenta-se na exclusão2, pois
boa parte dos que atingem a idade para ingressar na população economicamente ativa (PEA)
nela nem sequer chega a entrar; e dispensa de mão de obra decorrente da automação no
processo produtivo, predominando o trabalho morto (capital) sobre o trabalho vivo
(SAVIANI, 2010).
No município, foi aprovado em 2020 um Plano de Educação Domiciliar (PED)
objetivando a continuidade dos estudos para estudantes de toda rede, em concomitância com
as medidas de proteção ao COVID-19, via plataformas digitais e material impresso, entregue
pela escola.
Foram definidos encontros online em aplicativos de trocas de mensagens, para
atividades síncronas (colaborativa e ao mesmo tempo com um grupo de alunos e geralmente
professor) ou atividades assíncronas (a qualquer momento, em grupo ou não, mas com o
retorno do tutor). Ambas uma vez na semana. A atividade do professor integra planejamento e
correção das atividades, reuniões pedagógicas, atendimento a pais e alunos, escolha, com
apoio da equipe pedagógica, entre as “abundantes ferramentas”. (CANDEIAS, 2020).
Não são garantidas as condições objetivas de ensino e aprendizagem – internet de
qualidade; equipamentos e materiais, ambiente virtual seguro e organizado, adequação da
estrutura física das escolas – cabendo ao professor e às famílias empregarem seus
equipamentos individuais.
Afinado com as pedagogias do aprender a aprender (DUARTE, 2008), o documento
centra o ensino no aluno, que deve ter estimulada sua autonomia e o potencial de ação,
valorizando a experiência e o poder de decisão de cada indivíduo sobre seu próprio
aprendizado (CANDEIAS, 2020, p. 6). Ademais, o professor, ao invés de transmissor de
conhecimentos, deve ser mediador.
O desenvolvimento da autonomia dos alunos, porém, depende da transmissão e
assimilação da experiência histórica da humanidade, sintetizada em conhecimentos científicos.
A ausência de relações sociais implica em interdição do desenvolvimento, considerando que
este se faz, primeiro, no plano interpsíquico (atividades coletivas) e intrapsíquico (atividades
As famílias sofrerem com as precárias condições de vida: 52% dos domicílios possuem condições
adequadas, 52, 3% possuem computador e 20, 9% não possuem internet (IBGE 2012; 2020) 19
milhões de pessoas passam fome. Disponível em: <https://otrabalho.org.br/brasil-19-milhoes-passamfome-enquanto-65-pessoas-acumulam-r12-trilhoes/>. Acesso em: 25 maio. 2021.
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individuais). O indivíduo aprende e se desenvolve e, isto se efetua, primeiro, na relação com o
outro, que na escola, é o professor, que possui condições de identificar e promover nos alunos
a superação de lacunas afetivo-cognitivas (SAVIANI; GALVÃO, 2020). Assim, a educação só
pode ser presencial (SAVIANI, 2020).
A avaliação, diagnóstica e formativa, consolidada em relatórios de aprendizagem,
aprovou automaticamente os alunos que não participaram das atividades remotas. Orientou-se
que a nota mínima 5 (cinco) e máxima 8 (oito), interferindo na autonomia do professor.
Encaminhou-se um currículo mínimo organizado por habilidades e competências da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
POSSIBILIDADES E LIMITES DO TRATO COM O FUTEBOL NO 9º ANO REMOTO:
HISTORICIDADE E SIMULTANEIDADE DOS CONTEÚDOS
Os resultados dessa experiência foram sistematizados em relatórios das aulas e a partir
da análise documental do PED. Considerou-se também as contradições da dinâmica
curricular (COLETIVO DE AUTORES, 1992), o plano de unidade e os trabalhos dos alunos.
A Educação Física no ensino fundamental II, terceiro ciclo de escolarização, deve
possibilitar“uma atitude científica dos estudantes face às contradições e conflitos que as
formas sociais de atividades inerentes à cultura corporal assumem no modo de vida
capitalista”(MELO, 2017, p. 154).
A cultura corporal, atividade prática objetiva, caracteriza-se pela existência de
modelos iniciais da atividade prática objetiva que somente se definem no curso da própria
realização. Está impregnada de subjetividade de sentidos lúdicos, estéticos e outros, que se
conectam com a vida do sujeito que age e com suas motivações particulares lhe atribui a
unidade indissolúvel entre o interior e o exterior, entre o subjetivo e objetivo (TAFFAREL;
SANTOS JÚNIOR; SILVA, 2013). Enquanto o esporte é compreendido como prática social3,
produção histórico-cultural, que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 70).
Para o ensino do futebol na escola, considera-se que sua estrutura e dinâmica atual
possuem uma história “referente a gênese e contraditórias formas de desenvolvimento e

A atividade prática humana extrapola a imediaticidade. Consiste numa relação rica de mediações
numerosas e recíprocas, suscetível de modificação (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2020).
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consolidação no âmbito da prática social” com “tendências futuras de transformação”
(GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019, p. 129 e 150).
Portanto, o conteúdo selecionado para a unidade foi: movimento contraditório de
constituição e consolidação na Inglaterra no século XIX e relações com rúgbi (visão
simultânea); o machismo e as desigualdades; as regras; as táticas e os sistemas de jogo;
futebol de rua. O tempo não permitiu aprofundar os fundamentos técnicos que aparecem
articulados com os demais conteúdos.
A seleção dos conteúdos toma como critérios: relevância social, contemporaneidade,
possibilidades sócio-cognoscitivas dos alunos e objetividade e enfoque científico (GAMA;
PRATES, 2020). Do ponto de vista metodológico considera-se os princípios da espiralidade
da incorporação das referências ou complexidade, a provisoriedade, passagem da síncrese à
síntese, enfatizando a historicidade e simultaneidade dos conteúdos. Apresentação do saber na
escola se dá no tempo e no espaço pedagógicos necessários para aprender (COLETIVO DE
AUTORES, 1992), que no ensino remoto foram modificados.
Utilizou-se a dramatização4 como ponto de partida, para os alunos acessarem o futebol
de forma sensorial e perceptiva (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). Utilizou-se
também os textos, ilustrações, vídeos diversos.
Na abordagem histórica as datas e os fatos foram considerados quando mudam
qualitativamente o esporte, diferentemente da abordagem de carácter documental factual que
carece de criticidade (MELO, 1995). Não necessitou-se traçar uma linha do tempo para que os
alunos compreendessem como era o futebol, como é e como pode vir a ser.
Os alunos compreenderam que: a) os times da burguesia inglesa oitocentista tinham um
estilo de jogo mais violento, de contato, esforço físico, força, individualista e decidiam as
regras e sua implementação em favor próprio, dispondo de uma organização tática
extremamente ofensiva; b) os trabalhadores, que começavam a praticá-lo também
profissionalmente, cuja condição de vida era precária, “pensavam mais” e jogavam de uma
forma mais evoluída, utilizando mais o passe, e parecida com o futebol atual.
As regras foram compreendidas quanto a sua atualidade e rigidez. Estas, em
determinados períodos históricos, excluíram as mulheres brasileiras compreendendo-se os
limites para a aprendizagem.
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Os alunos compreenderam que há formas de organizar a equipe em campo para
atingir os objetivos do futebol. Compreenderam que jogadores situam-se em três zonas
principais (defesa, meio e ataque), cumprindo funções e papéis relacionados. Estas zonas são
representadas numericamente. Em grupos virtuais, os discentes apresentaram um seminário,
identificando e comparando suas características.
Os alunos compreenderam que em 1863 aconteceu dois fatos marcantes no futebol da
Inglaterra: separação do rúgbi e organização do primeiro sistema de jogo [1-18], usado até
1871, que conferem ao futebol certas características. Assim, aprofundaram-se conteúdos
anteriormente ensinados.
Problematizou-se o processo de mercadorização da sociedade que gera desigualdades
salariais entre jogadores, se apresentando também por gênero.
Abordou-se o futebol de rua como possibilidade superadora, embora esteja restrito aos
meninos, considerando a flexibilidade das regras de acordo com a vontade dos participantes, a
participação independente condição atlética ou física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizamos um esforço didático e metodológico de reconectar os conteúdos com suas
condições histórico-sociais de produção. Quando abordados apartados dessas condições, o
ensino dos fundamentos técnicos, das táticas e sistemas de jogo e regras, colabora com
concepções burguesas de educação que visam a formação de um sujeito individualista,
extremamente competitivo.
Compreendendo os limites do trabalho remoto obrigatório, cuja tendência é a
individualização, precarização e exclusão 5 e a natureza da cultura corporal, as atividades
temporárias devem explorar o máximo das possibilidades de todos os alunos. Além disso, o
Estado deve garantir condições objetivas de aulas remotas, presenciais seguras e de vida.

O ensino remoto atual excluiu 5 milhões de alunos da escola. Disponível em:
<https://cultura.uol.com.br/noticias/20232_estudo-do-unicef-aponta-que-5-milhoes-de-alunos-naotiveram-acesso-a-escola-em-2020.html>. Acesso em: 25 mai. 2021.
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HANDLING WITH FOOTBALL FROM THE CRÍTICO-SUPERADORA
APPROACH: LIMITS AND POSSIBILITIES IN REMOTE TEACHING
ABSTRACT
The teaching of soccer in the 9th year of remote elementary school is approached from a
crítico-superadora approach. The organization of didactic work tends towards
individualization, precariousness and exclusion. Considering the contradictions of the
curricular dynamics (dealing with knowledge, school organization and school
standardization) it is possible that Physical Education contributes to the development of
students.
KEYWORDS: Crítico-superadora approach; Tract of the soccer; Remote teaching and
physical education.

TRACTO DEL FÚTBOL DESDE EL ENFOQUE CRÍTICOSUPERADOR: LÍMITES Y POSIBILIDADES EN MODO REMOTO
RESUMEN
La enseñanza del fútbol en el noveno año de la escuela primaria remota se aborda desde un
enfoque crítico-superador. La organización del trabajo didáctico tiende a la
individualización, la precariedad y la exclusión. Considerando las contradicciones de la
dinámica curricular (que trata del conocimiento, la organización escolar y la
estandarización escolar) es posible que la Educación Física contribuya al desarrollo de los
estudiantes, pero con apoyo presencial.
PALABRAS CLAVES: Enfoque crítico-superador; Tracto del fútbol; Enseñanza a distancia y
educación física.
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VIRTUALIDADES DIDÁTICAS PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO
Este trabalho buscou a partir da perspectiva cultural a elaboração de encaminhamentos
didáticos pertinentes para uma Educação Física alinhada à filosofia deleuze-guattariana,
com destaque para o conceito de menor. O método utilizado foi a cartografia, inspirada nos
mesmos pensadores, realizada a partir do acompanhamento de professores adeptos do
currículo cultural. Como resultado, apresentamos algumas possibilidades mapeadas no
percurso delimitado de um ano.
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia; Educação Física Menor; Currículo Cultural.

INTRODUÇÃO
Este texto parte da perspectiva curricular popularmente denominada de currículo
cultural (NEIRA; NUNES, 2009), tal qual, produzida a partir da visão curricular pós-crítica
(SILVA, 2007). Nessa perspectiva, a Educação Física é compreendida a partir da área de
linguagens, e tem como conhecimentos a cultura corporal: todas as formas de brincar, lutar,
exercitar-se, jogar e competir, relacionados com as práticas corporais.
Influenciado pelos estudos pós-estruturalistas, é possível afirmar que o currículo
cultural apresenta encaminhamentos didáticos bastante flexíveis, comprometidos com a
formação crítica, democrática e sensível às condições de diferença. As aulas decorrentes dessa
visão são sempre singulares, um currículo que jamais poderá ser copiado ou ter seus
princípios e procedimentos tomados como fórmula.
Diante dessa descrição, justifica-se a escolha da perspectiva para aproximar com a
Filosofia da Diferença de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Dentre os diversos conceitos
criados pelos filósofos franceses, destacaremos a ideia de literatura menor, criada a partir das
1
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discussões sobre a obra do escritor tcheco Franz Kafka (DELEUZE; GUATTARI, 2014). Para
os pensadores, Kafka subvertia o uso formal da língua alemã para criar outros mundos mais
afeitos à sua imaginação. Assim, a relação entre maior e menor não está ligada ao quantitativo
e sim à capacidade do menor em dobrar a natureza das normas impostas abrindo espaço para
multiplicidades. Logo, distante de um sentido pejorativo, menor deve ser entendido como um
conceito de perversão dos usos, de rebeldia.
Gallo (2002) faz um deslocamento das potencialidades da minoridade para o campo da
educação, recriando o conceito sob a terminologia de educação menor. Para o autor, pensar a
partir da educação menor é uma maneira de construir coletivamente a partir das misérias dos
alunos, sejam elas econômicas, sociais, culturais, éticas ou outras.
Compreendendo a potencialidade dessa perspectiva, o trabalho a seguir descreve uma
cartografia de práticas pedagógicas produzidas a partir da teorização cultural de Educação
Física. Para tanto, buscou-se mapear virtualidades didáticas alinhadas ao que entendemos
como Educação Física menor. De forma simultânea, sinalizamos que o uso do conceito de
virtualidade serve para demonstrar que os procedimentos didáticos aqui apresentados não se
tratam de práticas essencializadas que venham a compor qualquer espécie de modelo,
tampouco princípios basilares de uma metodologia transcendental. Ao contrário, referem-se à
gestos educativos que os docentes lançaram mão ou nos inspiraram a pensar tendo como
objetivo uma educação aberta para outras formas de vida não limitadas aos anseios da
educação moderna.
O MÉTODO CARTOGRÁFICO
Para Deleuze e Guattari (2014) os elementos constitutivos da materialidade e dos
acontecimentos são linhas cartografáveis, ou seja, passíveis de serem desenhadas. Os mapas
resultantes são sempre rizomas abertos, de múltiplas entradas e saídas, infindáveis linhas que
se multiplicam a cada olhar. É possível distinguir nessa multiplicidade tipos distintos de
linhas, que cumprem funções muito diferentes: linhas de segmentaridade molar, linhas de
segmentação molecular e as linhas de fuga. Enquanto as duas primeiras são linhas de
contenção para criação de território, a última são linhas de desterritorialização. Desse modo,
pensado como conceito em uma intricada filosofia, a cartografia deleuze-guattariana não se
prestava à pesquisa.
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contemporâneas do desejo (2016) estabelece a cartografia como método de pesquisa. Na obra,
a autora defende que, se para os geógrafos a cartografia é um desenho que acompanha e se faz
ao mesmo tempo em que os movimentos de transformação da paisagem, diferindo-se de um
mapa como representação estática, as paisagens psicossociais também são cartografáveis. A
tarefa do cartógrafo, a partir dessa premissa, é dar abertura aos afetos que pedem passagem,
com uma prática que diz respeito às estratégias das formações do desejo no campo social,
independentemente de seu objeto de estudo.
Os mapas resultantes constituem pensamentos, subjetividades, modos de ser, pensar,
existir. Ao cartografar, entretanto, a percepção prioriza os momentos de ruptura das linhas
fortes. Ainda que as linhas se entrelacem, se misturem incessantemente, são as linhas de fuga
que uma cartografia convoca com maior intensidade.
Baseados nessas premissas, acompanhamos pela duração de um ano dois professores
que anunciam suas práticas como inspiradas na perspectiva cultural. Ambos professores
trabalhavam em escolas públicas há mais de três anos e eram engajados em pesquisas
acadêmicas em nível de mestrado e doutorado2.
OS MAPAS PRODUZIDOS
Como entrada, pensamos que o(a) professor(a) necessita de uma postura sensível ao
devir. Não se ensina apegado a uma perspectiva única, impedindo manifestações dos alunos
ou colocando barreiras para os acontecimentos da imanência. Nesse sentido, se faz necessária
uma abertura para o imprevisível. No currículo cultural, desde o mapeamento até outros
procedimentos, passando pela não determinação do tempo de cada projeto temático, é
possível visualizar uma predisposição de aceitação ao inesperado, pois a todo momento
ambos os professores modificavam suas decisões pedagógicas diante das necessidades.
Em segundo lugar, mapeamos que ensinar nesta perspectiva remete a um exercício
empático de estar atento às misérias. Gallo (2002) nos ensina que os alunos podem estar
acometidos por muitas misérias: falta de alimentos, de amor, de leitura, de amigos, de
movimento, de roupas, de abraços, de risos, enfim. Estar sensível compreende, então, uma
A pesquisa seguiu todos os protocolos éticos e aprovada sob o Parecer Consubstanciado do Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade de Campinas número 2.493.409.
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focalização nessas misérias, nas faltas que nos acometem, e os docentes pesquisados deram
inúmeras amostras dessa postura, desviando dos fins diretamente conectados aos objetivos
das aulas e proporcionando às crianças ofertas de atenção e cuidados que sobressaiam aos fins
meramente didáticos. Para exemplificar, citamos um momento em que o professor se oferece
para dançar uma aluna com deficiência intelectual excluída pelos demais.
Estar sensível pode, falsamente, passar uma ideia de laissez-faire, mas isso seria uma
simplificação grosseira, pois entre uma intencionalidade hermética e uma aula sensível aos
acontecimentos há muitos níveis. É diante desse espectro de possibilidades que o(a)
professor(a) opera, de forma que defendemos a necessidade de uma modulação do controle.
Há possibilidades, então, para um(a) professor(a) que deixa um pouco de ensinar, quando
intui certo potencial criativo, um encontro inventivo; mas há, também, possibilidade de uma
atuação mais rígida, reforço de linhas molares, disciplinamento, sujeição dos corpos, sempre
que o próprio movimento da vida estiver em risco, ameaçado por linhas suicidárias – quando
os alunos se agridem, por exemplo.
E como isso se dá em termos práticos? Pensamos a partir do mapeamento das forças
no cotidiano da escola que ministrar aulas é a arte da experimentação de encontros. Através
das tentativas e da modulação do controle, o(a) professor(a) dá passagem a fluxos inventivos,
apresentando aos alunos e alunas todo um universo desconhecido, agora aberto à
experimentação. Se buscamos uma aprendizagem inventiva, criações e não meras
recognições, “paga-se o preço do esforço renovado de uma experimentação permanente, que
não se deixa capturar pelo automatismo da repetição mecânica” (KASTRUP, 1999, p. 194).
Ao planejar suas aulas, o(a) docente pressente possibilidades, organiza elementos
como quem planeja uma festa, buscando alguns momentos, alguns ápices de criação e
libertação das amarras sociais. Complementando, então, podemos inferir que além de
experimentar encontros, docência trata-se também de organizar encontros. Esse princípio
serve para distinguir o anterior de uma ideia caótica de experimentar por experimentar. Nesse
caso, não há produção subjetiva, mas somente o acaso. Mantêm-se os movimentos dos dados,
mas não se ignora o jogo maior, a articulação com as outras peças. Pensando com Deleuze e
Guattari (2011a, p. 292), “devir não é produzir”, e com Kastrup (1999, p. 195): “Falamos em
invenção da cognição, como inventiva e inventada, porque acreditamos que ela é em parte
devir e em parte produção”.

Experimentar novos encontros, esforçar-se na busca pelo novo, organizar
possibilidades de agenciamento, ações didáticas que não contam com qualquer previsibilidade
ou segurança. O professor imbuído nesse movimento se encontra em risco permanente, o
risco de negar modos de vida que as crianças trazem de fora da escola, pois não basta
experimentar, e sim buscar experiências fora das homogeneizações capitalistas, sob pena da
experimentação se resumir em consumo – o que, em hipótese alguma, é algo novo ou
contraprodutor. Assim, todo esforço possui uma intencionalidade, ainda que singela, sem
aspirações universais: ensinar com o intuito de produzir singularidades, pequenos momentos
em aula que escapem da lógica industrial da escola moderna.
Entretanto, que escola é essa que teríamos como foco somente a produção desejante, o
combate aos fascismos, a afirmação da vida como fim? Certamente não é a que fomos
educados e seria um otimismo ingênuo acreditar que podemos construir tal escola sem
resistência. Uma das resistências que observamos em nosso processo cartográfico são
justamente os alunos, subjetivados pelos sedutores valores capitalistas. Em muitos momentos,
não se empolgavam com as propostas docentes, com outras possibilidades de pensar,
insistiram em repetir as mesmas ideias, os mesmos movimentos, repetir práticas que
aprenderam no consumismo da vida contemporânea.
Para exemplificar, nas aulas de Educação Física é comum meninos se recusarem a
fazer danças, meninas se recusarem a fazer lutas e todos se recusam a experimentar a cultura
nordestina, e vimos todas essas situações nas aulas dos professores que mapeamos. Como
ensinar nessa situação? Uma das possibilidades observadas trata da associação com outras
paixões. A recomendação que aprendemos é a tentativa de burlar a repulsa da obrigação pela
amorosidade dos movimentos educativos. Por exemplo, os docentes traziam músicas e danças
populares no mundo infantil e juvenil, dependendo da turma, como forma de abrir portas e
iniciar processos.
Por fim, as avaliações de fim de ano. Ao habitar o território da aula, o(a) professor(a)
é, de certo modo, também um cartógrafo(a) e, como tal, pode ser atravessado por devires e
intuir paisagens do desejo. Ao avaliar constantemente o processo, ensinar é cartografar a
possibilidade do desejo esquizo, ou seja, estar atento aos movimentos da aula que escapam
das regras rígidas da educação formal e, sem intenção de destruição ou caos, produzir criações
únicas porque coletivas e potentes. Avaliar aqui não passa perto das concepções tradicionais

que enjaulam as possibilidades de as crianças singularizarem, mas acompanhar fluxos e intuir
possibilidades de invenção a partir do cotidiano escolar.

DIDACTIC VIRTUALITIES FOR MINOR PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
From a cultural perspective, this work sought to develop relevant didactic guidelines for a
Physical Education aligned with the Deleuze-Guattari philosophy, with emphasis on the
concept of minor. The method used was cartography, inspired by the same thinkers, carried
out from the monitoring of teachers who were adept at the cultural curriculum. As a result,
we present some possibilities mapped in the delimited course of one year.
KEYWORDS: cartography; minor physical education; cultural curriculum.

VIRTUALIDADES DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA
MENOR
RESUMEN
Desde una perspectiva cultural, este trabajo buscó desarrollar pautas didácticas relevantes
para una Educación Física alineada con la filosofía Deleuze-Guattariana, con énfasis en el
concepto de menor. El método utilizado fue la cartografía, inspirada en los mismos
pensadores, realizada a partir del seguimiento de profesores adeptos al currículo cultural.
Como resultado, presentamos algunas posibilidades mapeadas en el transcurso delimitado de
un año.
PALABRAS CLAVES: cartografía; educación física menor; currículo cultural.
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XADREZ COMO TEMÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO FORMATO REMOTO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DO JOGO1
Agnnes Alves de Albuquerque,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Fernandes França de Oliveira,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
Este estudo se concretiza como um relato de experiência onde foram mediadas observações
das vivências através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência através
Colégio de Aplicação vinculada a Universidade Federal de Pernambuco, foi adotado o método
de ensino remoto por conta da pandemia do COVID-19. No estudo há o enfoque no xadrez que
trouxe maior participação dos alunos durante o período de observação das aulas síncronas de
janeiro a março de 2021.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Ensino remoto; Xadrez.

INTRODUÇÃO
Durante a história, a escola se constituiu em seu papel social como um dos principais
pilares para formação humana (GUIMARÃES; BUROCHOVITCH, 2004), à medida que
oportuniza a participação e integração dos indivíduos com as problemáticas trabalhadas.
Sistematizar aulas para abordá-las criticamente é um dos objetivos dos docentes. Do tempo, a
escola vem ampliando seu protagonismo e componentes curriculares diversos foram sendo
mobilizados e sistematizados a fim de que a mesma pudesse contemplar diversas áreas de
conhecimento. Alguns documentos norteadores como a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) foram elaborados a partir de diversos vieses na busca de contribuir para organização
dos objetos de ensino-aprendizagem dos estudantes.
Tal fato pode ser exemplificado a partir da presença de alguns elementos sistematizados
no documento, tais como: os seis direitos de aprendizagem, o trabalho com temas transversais
e contemporâneos, bem como o lugar de protagonismo dado ao estudante quando evidencia o
1
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estímulo a elaboração do pensamento crítico e a importância de manter-se motivado ao
aprender. Acreditamos que estes sejam alguns pontos positivos e qualitativos do referido
documento (BRASIL, 2017).
Dentro desse contexto, Tresca; De Rose Jr. (2008) afirmam que a motivação é
caracterizada pela execução de um ato ou um processo de realização de uma vontade que leva
a uma ação. A partir desta perspectiva, no atual contexto da educação se torna relevante pensar
e abrir espaço para propostas que estimulem os estudantes a realizarem atividades que
possibilitem o prazer no ensino-aprendizagem.
Evidenciando esse ponto, Pizani et al. (2016) trazem uma visão que relaciona a
dificuldade de se ver de maneira positiva a construção do ensino-aprendizagem na
sistematização tradicional, onde, os professores estão engessados no eixo esportivo, deixando
de lado os outros conteúdos que se constituem como objeto de ensino-aprendizagem da
Educação Física escolar. Por sua vez, Badaró et al. (2020) expressa que a Educação Física
escolar ainda mantém suas raízes vinculadas ao contexto somente esportivo - o “jogar bola”,
mas que a manutenção desse quadro pode levar o estudante a uma possível desmotivação;
sugerindo, portanto, que a utilização de temáticas mais diversificadas ajuda na ambientação,
favorecendo a curiosidade e o engajamento durante as intervenções.
Partindo desse pressuposto, buscamos reflexões possíveis a partir do xadrez,
identificando nessa prática uma “nova forma de ensinar e aprender” (CARVALHO JUNIOR,
1892; p. 9). Segundo o mesmo autor, o xadrez é um jogo de cálculos que se desenvolvem com
o decorrer do tempo. Desempenho positivo com relação ao resultado do jogo. Por este motivo,
o xadrez contribui para formação intelectual dos estudantes inseridos nesse processo de ensinoaprendizagem.
No final do ano de 2019 e início de 2020, eclodiu a pandemia do novo coronavírus
(SARS-CoV-2) e posteriormente o lockdown 2 , constituindo um cenário desafiador para a
docência em Educação Física. Esta “nova realidade” trouxe para a educação a necessidade de
readequação no formato e nas metodologias de ensino para o período remoto, definido para a
continuidade e finalização do ano letivo vigente. Desta forma, passou a se fazer necessária a
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utilização de recursos tecnológicos que outrora não se faziam tão presentes no cotidiano escolar,
como a utilização de plataformas digitais (Google Meet; Zoom; Google Classroom e Youtube).
O objetivo do presente trabalho é analisar as contribuições que o trato de temáticas como
o xadrez nas aulas de Educação Física, diante do formato remoto do ensino do jogo, pode
influenciar na motivação dos estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem, por meio
de um relato de experiência registrado por meio das vivências de graduandos em Educação
Física dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
METODOLOGIA
O estudo é de cunho qualitativo e se constitui por um relato de experiência, realizado a
partir do registro sistemático, em diários de campo, de aulas sobre o conteúdo jogo para duas
turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, com foco no período de ensino-aprendizagem
do xadrez. As referidas aulas de Educação Física foram observadas e registradas numa escola
pública federal, por estudantes do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade
Federal de Pernambuco vinculados ao PIBID. As aulas se deram de modo remoto e aconteciam
em encontros síncronos com duração de uma hora (observada pelo Google Meet) e assíncronos
com a carga horária de duas horas (observadas pelo Google Classroom).
As discussões evidenciadas e analisadas com mais profundidade, focaram a experiência
com o xadrez. Entretanto, antes da fase de observação em campo, foi realizada uma revisão de
literatura de cunho exploratório para fundamentar a compreensão sobre a abordagem de ensinoaprendizagem do jogo, bem como para elaboração do diário de campo.
Por fim, a partir dos registros, realizamos a análise de conteúdo categorial por temática,
com base em Bardin (2011), considerando as categorias: ensino-aprendizagem remoto;
motivação; jogo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A participação foi uma das formas utilizadas como método de avaliação durante as
aulas, onde esta foi feita seguindo o modelo de aulas expositivos dialogadas que seguem o
norteamento da metodologia crítico superadora e crítico emancipatória, ambas abordadas pelo
Coletivo de Autores. A proposta utilizada pela professora foi uma alternativa nas aulas remotas,
onde constatou-se que houve uma maior participação das turmas, baseando-se através do óculo
dos discentes do programa PIBID entre o período de janeiro a março de 2021.

A prática relacionada ao conteúdo jogo é de suma importância durante o
desenvolvimento, pois possibilita o pensar dentro das temáticas fazendo com que a realidade
seja posta de lado, mesmo que por breves espaços de tempo, agindo de forma mais espontânea
dentro dessa esfera (BOULITREAU, 2020). Com isso, problematizar a respeito dessas
concepções é um viés que o profissional pode e deve abordar com o intuito de estimular o
pensamento crítico sobre pontos como suas ações, pensamentos, relações interpessoais.
Uma alternativa que permitiu a vivência de um conteúdo com foco nos jogos de salão e
jogos eletrônicos no Colégio de Aplicação foi a optação da professora à inserção da prática do
xadrez para com os alunos. Segundo Veloso (2008) o xadrez pode contribuir para a ampliação
dos conteúdos da Educação Física, tendo em vista que é um meio didático pedagógico com
múltiplas utilidades. A partir da narrativa anterior, pode-se dizer então que, o xadrez como
manifestação de jogo de salão propiciou inúmeros benefícios e permitiu um melhor
desenvolvimento e integração da ludicidade dentro do âmbito escolar.
É importante ressaltar ainda que, com o decorrer das observações ficou visível que a
prática do xadrez aumentou o engajamento dos estudantes na participação e no foco durante os
períodos síncronos nas aulas de Educação Física, onde devido a diversos fatores como
metodologia, planejamento e mediação engajada por parte da professora auxiliou ainda mais a
imersão dos alunos nas vivências, onde, a motivação fez-se mais presente durante as mesmas.
Fazendo adendo que pela forma de abordagem se caracterizar como expositiva dialogada com
cunho Critico-Superador, o salto qualitativo de aprendizagem que foi alcançado pelos
estudantes.
Valores competitivos e cooperativos, entre outros, foram agregados durante a
aplicabilidade desse tema, fazendo assim com que o objetivo do processo de ensino e
aprendizagem fosse atingido, segundo a própria professora e também segundo os relatos dos
alunos e alunas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante essas vivências foi perceptível o engajamento de forma mais assídua em alguns
temas do que em outros e isso é normal, com isso foi possível constatar que o xadrez é um
conteúdo didático-pedagógico importante para melhorar diversos aspectos, sendo eles a
disciplina, o foco, relacionamento entre as pessoas, pensamento lógico, memória e inúmeros

outros pontos e valores imprescindíveis para esses indivíduos, com isso, buscar trabalhar
temáticas que saiam também do “eixo comum” podem trazer inúmeros benefícios para os
mesmos que estão inseridos nesses contexto desenvolvimentista.
Ficou perceptível que a questão do jogo também trouxe a temática competitividade de
forma intrínseca a prática, onde Gill; Deeter (1988) multidimensionaram essa questão em três
pilares, sendo eles: o comportamento com tendência a ser competidor (CTC), no
comportamento com tendência a ser determinado e no comportamento com tendência a ser
vitorioso, onde, ficou visível que o perfil de competidor segundo relatos dos alunos os
estimulavam de maneira mais efetiva, logo, minimizando essa distância que o processo do EAD
proporciona e fazendo link com a motivação que ficou de forma evidente nesses pontos.
A possibilidade de participar do PIBID é uma experiência enriquecedora, pois a partir
do ponto das observações e posteriormente as reflexões/debates sobre as mesmas, faz-se
palpável a melhora na forma de ensinar, nas metodologias e nos planejamentos dos
profissionais que estão inseridos nesse meio (ARAUJO; ANDRIOLA; COELHO 2018). A
bagagem de experiência com docência foi enormemente enriquecedora para a grande parte dos
bolsistas e voluntários, a partir da cooperatividade e parceria com os alunos fez que todo o
conjunto pudesse transpassar desafios e enxergar novos vieses para educação nesses momentos
tão difíceis.

CHESS AS THEME IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: AN
EXPERIENCE REPORT OF THE REMOTE TEACHING-LEARNING
FORMAT OF THE GAME
ABSTRACT
This study materializes as an experience report where observations of the experiences were
mediated through the Institutional Program of Initiation to Teaching Grants through the
Application College linked to the Federal University of Pernambuco, the remote teaching
method was adopted due to the pandemic of COVID- 19. In the study there is a focus on chess
that brought greater participation of students during the period of observation of synchronous
classes from January to March 2021.
KEYWORDS: Physical education; Remote teaching; Chess.

AJEDREZ COMO TEMA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
INFORME DE EXPERIENCIA DEL FORMATO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE REMOTO DEL JUEGO
RESUMEN
Este proyecto es um relato de experiencia que se estructuró em base a los momentos vividos
mediante al Programa Institucional de Becas de Iniciación a la docência junto com lo Colégio
Solicitude y la Universidad de Pernambuco. Este estúdio se centra em la modalidade de ajedrez
em el período de classe virtual durante la pandemia del nuevo coronavírus. Además ajedrez
fue elegido devido la participación activa de estudiantes durantes clases sincrónicas durante
Enero a Marzo de 2021.
PALABRAS CLAVES: Educación física; Enseñanza remota; Ajedrez,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem docente; Educação Física; Produções científicas.
INTRODUÇÃO
Esse trabalho resulta de um processo de revisão que teve como foco a aprendizagem
docente (AD) no campo da Educação Física (EF) e integra um projeto de pesquisa cujo objetivo
é compreender como se constitui a aprendizagem docente (AD) de Educação Física (EF)
na/com a Educação Infantil (EI) nas escolas de Ensino Fundamental do município de Santa
Maria/RS.
A obrigatoriedade de oferta da educação básica, a partir de 4 quatro anos, gerou uma
demanda por vagas que resultou na criação de turmas de Pré-escola nas escolas municipais de
ensino fundamental de Santa Maria. Em decorrência desse processo, alguns professores de EF
da rede municipal passaram a atuar com essas turmas, exigindo-lhes e/ou propiciando-lhes
novas aprendizagens docentes.
A AD é um processo que ocorre ao longo da vida e que pode ser entendida como um
processo de fusão entre diferentes aspectos relacionados a apropriação de conhecimentos,

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

saberes e fazeres da profissão docente, que estão ligados a realidade de atuação em todas as
suas dimensões (MOROSINI, 2006).
METODOLOGIA
Buscas preliminares nos sinalizaram que o termo AD ainda é pouco utilizado no campo
da EF. Optamos por agregar desenvolvimento profissional (DP) na revisão, sob o entendimento
de que essa expressão comporta diferentes processos, inclusive o de elaboração e produção de
conhecimentos por parte dos professores, ao longo de seu percurso docente.
Os procedimentos de busca incluíram os anais do Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte (CONBRACE)2; periódicos nacionais na área de EF3 e Banco de Teses e Dissertações
da CAPES. Os critérios de seleção foram: constar no título, no resumo ou nas palavras-chave
AD ou DP; publicações dos últimos 10 anos na área da EF visando apresentar o que vem sendo
publicado sobre a temática. Os periódicos foram selecionados conforme sua classificação no
Webqualis da CAPES (2013-2016): com foco nos extratos A2, B1 e B2.
O levantamento de teses e dissertações mostrou-se mais complexo, demandando o uso
de um conjunto de filtros, abrangendo produções presentes na Plataforma Sucupira. Procedeuse a análise do material selecionado, buscando as relações existentes entre os termos AD ou DP
com a constituição da docência em EF na/com a EI.
DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
As buscas resultaram em 40 produções científicas: oito trabalhos do CONBRACE, 12
artigos científicos, 13 dissertações e sete teses. Dessas, nove não tem relação com o campo da
EF escolar e apenas duas se relacionam com a etapa da EI. Além disso, em apenas cinco aparece
a expressão AD, prevalecendo o uso de DP no restante.
As produções científicas encontradas, em que o uso dos termos AD e DP relacionavamse com a área da EF escolar, apontaram que essas expressões são consideradas processos
formativos de contínuo aprimoramento do professor que abrangem a forma como o professor

Essa busca limitou-se ao Grupo de Trabalho Temático Formação Profissional e Mundo do Trabalho.
Os artigos científicos foram coletados nos seguintes periódicos online da área da Educação Física
brasileira: Revista Motrivivência (UFSC), Revista Motriz - Journal of Physical Education (UNESP),
Revista Movimento (UFRGS), Revista Pensar a Prática (UFG), Journal of Physical Education (UEM),
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (USP).
2
3

pensa, atua e aprende a ensinar. Há convergência com o entendimento de que o
desenvolvimento profissional é um processo permanente. Sobre isso, Vaillant e Marcelo (2012)
manifestam que
Estamos longe dos momentos nos quais se pensava que a bagagem de
conhecimentos adquiridos na formação inicial docente, unida ao valor da
experiência como fonte de aprendizagem na prática, podia ser suficiente para
exercer o trabalho docente (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 167).

Os que se aproximam da noção de AD não fazem uso dessa expressão diretamente, a
ênfase costuma recair sobre iniciação à docência, formação continuada, etapas ou ciclos de DP,
identidade e construção da docência.
Os resultados obtidos até o momento nos mostram que o conceito de AD, de modo geral,
é pouco presente no campo da EF e quando se trata da EI é quase inexistente. A progressiva
inserção de professores de EF na EI e as aprendizagens resultantes desse processo indicam que
o conceito de AD se mostra profícuo para estudos nesse campo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: cultura popular; formação profissional; educação física.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo divulgar os resultados parciais da pesquisa, em
andamento, intitulada A Cultura Popular na Produção dos Acadêmicos de Educação Física
da UFG, que investiga a cultura popular na produção final dos acadêmicos em Educação
Física, Licenciatura e Bacharelado (presencial) da FEFD/UFG². O estudo em andamento
surgiu a partir de investigação anterior acerca da presença da cultura popular nos cursos de
bacharelado ofertados em Goiás (COSTA, 2017), no qual identificamos uma possível
ausência de apropriação real dos espaços acadêmicos que articule o saber científico e o saber
popular; e este, por sua vez, secundarizado diante da hierarquia dos saberes (GRANDO,
2003).
O conceito de cultura popular é um terreno movediço, divergente, dinâmico e de
difícil categorização por se tratar de um conteúdo discutido e analisado por diferentes
correntes teóricas (SILVA; FALCÃO, 2016), por vezes associado ao folclore, trazendo uma
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
² Faculdade de Educação Física e Dança - Universidade Federal de Goiás.
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leitura reducionista do que seria a cultura popular (CATENACCI, 2001). No que se refere à
pesquisa em curso, os agentes são os estudantes do ensino superior que, de acordo com os
mecanismos legais, devem ter garantida a igualdade de acesso à educação e a fonte primária
para sua realização, os TCCs, são produto final da formação (MULLER; COELHO;
FERREIRA, 2015), as ferramentas conceituais, nesta investigação são o campo científico;
habitus; poder simbólico; capital e seus desdobramentos considerando as dinâmicas das
relações sociais (BOURDIEU, 2004).
METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS
Optou-se pela análise documental a partir de revisão sistemática, estabelecendo a
análise de conteúdo como metodologia (BARDIN, 2009). A primeira e segunda etapa da
pesquisa foi composta pelo levantamento de, aproximadamente, 1400 TCCs (Licenciatura 1992 a 2018 e Bacharelado - 2012 a 2018), bem como a catalogação dos mesmos (por ano e
curso); obtendo-se redução para 1.067. Posteriormente, buscou-se a partir dos descritores:
brincadeiras populares; brincadeiras tradicionais; cultura popular; jogos tradicionais; jogos
populares; capoeira; danças tradicionais; danças populares; patrimônio cultural; identidade
cultural; folclore.) aqueles que tem como temática a cultura popular, chegando-se a um total
de 32 TCCs (30 (3,11%) na Licenciatura e 2 (1,97%), no bacharelado). Nos quais se
constatou que o descritor Cultura popular, foi pouco abordado nos trabalhos, havendo
somente dois que abordam tal conceito de maneira central: um na licenciatura e um no
bacharelado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos que os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) sintetizam a
realidade das instituições e do contexto de sua produção, assim como as discussões dos/as
autores/as e a análise dos discursos presentes durante a formação e as demandas vivenciadas
nesse processo. Os resultados parciais, apontam a presença discreta e pouco expressiva da
temática relacionada à cultura popular, sendo pouco abordada nos TCCs selecionados, mesmo
tendo relação com o tema de estudo. Contudo, as temáticas Identidade cultural, Manifestação
cultural e Cultura negra/Afro-brasileira aparecem com números significativos e, por sua força

conceitual, remetem diretamente à discussão da Cultura popular, sendo a Capoeira a temática
e o descritor mais frequente nos TCCs, o que indica necessidade de aprofundamento.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: liga acadêmica; fisiologia do exercício; educação física.
INTRODUÇÃO
Os cursos de graduação oferecem atividades de pesquisa e extensão como forma de
concatenar o processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelos discentes. Dessa forma,
ações que envolvem a discussão da teoria e prática permite que os estudantes experienciem e
atuem ativamente na compreensão dos conteúdos. Assim, as ligas acadêmicas são
organizações constituídas por alunos sob orientação de docentes, cujo objetivo é ampliar os
conhecimentos científicos, bem como o aprimoramento de técnicas extracurriculares (SILVA
et al., 2014). Nesse sentido, integrar as atividades da liga com a temática da fisiologia do
exercício, possibilita uma interlocução das disciplinas do currículo com estudos e pesquisas
desse eixo. Segundo Forjaz (2011) a fisiologia do exercício investiga os efeitos agudos e
crônicos do exercício físico nos sistemas do corpo humano. Assim, objetivou-se aqui
apresentar um relato de experiência de alunos do curso de Educação Física que criaram uma
liga acadêmica de fisiologia do exercício.
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A LIGA ACADÊMICA COMO FACILITADOR
Uma das principais limitações dos estudantes ao se direcionarem para os estágios ou
uma futura ocupação profissional, se dispõe como as correlações entre as fundamentações
teóricas sobre fisiologia abordadas em sala e como se dá o funcionamento e prática desses
sistemas do corpo humano em situações de movimento. Com isso, existem estratégias que
podem gerar o interesse dos acadêmicos como um todo. Assim, foram criadas reuniões
iniciais como forma de estruturar um projeto de liga acadêmica pensado para os testes,
avaliações e temáticas da fisiologia do exercício. Em seguida a equipe foi selecionada de
acordo com a iniciativa e participação dos alunos que cursaram a matéria de fisiologia do
exercício em semestres anteriores, totalizando 13 participantes de graduação do 3º ao 6º
semestre de Educação Física e um professor coordenador.
Por conseguinte, o primeiro grupo da liga consolidaram possibilidades para
implementação da mesma, como um estatuto, definição das diretorias e quais seriam as
atividades desenvolvidas durante o semestre. Para tal, o coletivo descreveu a necessidade de
encontros quinzenais de maneira remota, com o intuito de discutir e apresentar artigos e
trabalhos científicos sobre os sistemas do corpo humano e a partir disso coadunar ao
exercício. Combinou-se que os textos escolhidos seriam enviados com antecedência para que
o grupo se prepare e tenha uma compreensão do assunto.
Ademais, sugeriu-se a criação de uma rede social como estratégia de divulgar as
produções e diálogos científicos, planejando postagens semanais, vinculação de identidade
visual e aspectos criativos, informando a comunidade acadêmica e permitindo uma
comunicação integradora, tendo em vista que muitos alunos sentem muita dificuldade nos
conteúdos da fisiologia do exercício. Diante disso, apresentar vídeos, artigos e conversas,
oportuniza uma aproximação com conhecimento.
Por fim, os estudantes apontaram em ata a possibilidade de criar palestras e simpósios
sobre temas da fisiologia do exercício, demonstrando o protagonismo dos ligantes no
direcionamento do evento, bem como nos aprendizados durante essas realizações. Outrossim,
conteúdos como frequência cardíaca e exercício, treinamento resistido, testes de wingate e de
esteira, serão caminhos iniciais dessa viagem entre as camadas fisiológicas do corpo humano
entrelaçadas ao exercício. Conforme expõe Rocha et al (2020) a liga acadêmica participa do
processo educacional como uma facilitadora da integração de conteúdo com o

desenvolvimento do pensamento crítico. Portanto, diversas são as contribuições desse grupo
munido de intencionalidades e perspectivas para a fisiologia do exercício no campo da
Educação Física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Indubitavelmente, o planejamento e compreensão para criar uma liga acadêmica de
fisiologia do exercício para os estudantes de Educação Física, extrapola os limites de apenas
decorar termos e funcionalidades, permitindo um entendimento, assim como, oferece uma
participação científica e de extensão.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
A crescente preocupação em formar pessoas autônomas e reflexivas, vem motivando
docentes a buscarem metodologias de ensino que ofereçam espaço a processos centrados no
estudante (ALTHAUS; BAGIO, 2017; BALDEZ; MARTINS, 2017).
Nesse contexto, se por um lado encontra-se o docente que tenta modificar a sua prática
no sentido de torná-la mais significativa, do outro lado está o aluno, que muitas vezes não está
acostumado e preparado para ter autonomia e controlar alguns elementos relativos à sua
própria aprendizagem, especialmente por ter sido submetido por toda a sua vida escolar a um
sistema tradicional, no qual o centro e o controle estão nas mãos do professor (MARTIN et
al., 2010; GOMES et al., 2010; BERBEL, 2011). Sendo assim, como eles recebem e
percebem este tipo de iniciativa e quais as repercussões sobre a sua aprendizagem?
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi compreender a percepção dos estudantes
participantes de disciplinas de caráter prático de um curso de formação inicial em Educação
Física, desenvolvidas a partir de metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
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METODOLOGIA
O presente trabalho está baseado nas abordagens qualitativas de pesquisa, as quais
estão enraizadas principalmente na percepção e na compreensão humana (DENZIN, 2006). O
autor ressalta que a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista e interpretativa,
voltada diretamente para a realidade.
A disciplina XXXX– Nome da Disciplina faz parte da matriz curricular do curso de
Bacharelado em Educação Física da Nome da Universidade. Trata-se de uma disciplina
optativa eletiva, de caráter prático e que oferece 60 vagas. As metodologias ativas de ensino e
aprendizagem, com forte inspiração do Team Based Learning, sustentaram todo seu
desenvolvimento, exigindo a desconstrução de uma série de elementos imbricados nas
atividades didáticas envolvidas.
Os estudantes matriculados e aprovados na disciplina nos anos de 2018 e 2019 (com
conceito e frequência igual ou superior a 8,0 e 85% respectivamente), foram convidados a
participar do estudo. No total foram realizadas 19 entrevistas, as quais foram gravadas e
transcritas. No momento, elas estão em processo de análise, a partir da organização de
categorias que permitam compreender os pontos levantados nas falas (YIN, 2016).
RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares nos indicam que (1) a escolha dos conteúdos parece ser
decisiva para que as metodologias ativas pudessem ser colocadas em prática no contexto em
questão; (2) os estudantes parecem reconhecer que ao longo do desenvolvimento da disciplina
lhes foi oferecida autonomia e protagonismo em seu processo de aprendizagem; e (3) o
desenho metodológico da disciplina permitiu a emergência e discussão de temas inicialmente
não previstos, mas que foram considerados pelos entrevistados importantes para os seus
processos formativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento de adoção das metodologias ativas de ensino e aprendizagem demanda
a desconstrução e a reconstrução de uma série de papéis e modos de trabalho que permeiam a
experiência e a vida, tanto de docentes quanto de estudantes. Desse modo, ouvir como os
estudantes se sentem neste processo, parece ser uma necessidade nesse contexto para que

todos os envolvidos se beneficiem do cenário. Após a finalização do estudo, esperamos ser
possível ter informações que possam colaborar para o aprimoramento desta e de outras
disciplinas de caráter semelhante.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Professores; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Este texto dedica-se a apresentar os resultados de uma das categorias de análise de
uma pesquisa de mestrado em fase de finalização, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de São João Del-Rei – MG. Esta partiu da seguinte
questão de pesquisa: como a formação continuada em Educação Física escolar tem se
constituído (ou não) e é significada pelos professores desta área que atuam na rede municipal
da cidade de São João Del-Rei – MG?
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Como instrumentos e procedimentos de coleta
dos dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada, seguida de gravação em áudio. As
entrevistas foram transcritas e analisadas através da Análise de Conteúdo.
Participam desta pesquisa seis (6) professores de Educação Física que atuam no
Ensino Fundamental I e II, de sete (7) escolas municipais da cidade de São João Del-Rei.
Como critérios de inclusão para participação nesta pesquisa, destacam-se: professores
que atuam em escolas municipais de São João Del-Rei e que fossem concursados; possuir ao
menos um ano de atuação docente; lecionar em instituição municipal de São João Del-Rei,
mesmo que também atuem em outras redes concomitantemente. Já os critérios de exclusão
são: ser professor formado a menos de um ano; ou lecionar em regime de contratação.
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É importante ressaltar que para resguardar os participantes desta pesquisa, esta foi
submetida, avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFSJ, no ano de 2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Identificou-se que a família, especialmente os filhos, influenciam na aderência dos
professores aos processos formativos. Assim, observa-se a necessidade de compreender a
dimensão pessoal e profissional em suas relações, a partir das histórias de vida dos
professores (NÓVOA, 1995).
Outro aspecto que afeta a continuidade formativa dos professores diz respeito a
indisciplina dos alunos associada a falta de autonomia da escola para resolver esta
problemática. As diferenças de socialização de famílias populares e da escola são distintas,
sendo assim, estas são refletidas no distanciamento entre as relações estabelecidas entre as
famílias com os professores (THIN, 2006). Portanto, há a necessidade de recuperar a
comunicação entre a Escola e a Família para os professores se sentirem mais motivados a se
formarem.
Identificou-se que a SME cumpre o papel de desenvolver formações, contudo, estas
não atendem especificamente a Educação Física escolar, mas a todas as áreas de atuação
docente. Essas são construídas externamente pela própria SME ou por empresas contratadas
por ela, sendo obrigatória a participação dos professores.
Observou-se também que os professores preconizam a utilização das plataformas
digitais de informação e comunicação para se formarem a partir das especificidades da
Educação Física, inclusive, através de Comunidades de Aprendizagem.
Ademais, os professores destacam que o Programa Residência Pedagógica e o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência oferecem condições para eles se
inteirarem junto ao campo científico. Eles também destacam estes como importantes para a
troca de experiências com os pares, além de os motivarem para o trabalho docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que os professores se formam por diversas vias, contudo, as formações
através das Comunidades de Aprendizagem virtuais e do PRP e PIBID são mais significativas
para as suas práticas de ensino.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: produção do conhecimento; educação física; formação docente.
INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento, produzida em nível de mestrado
acadêmico em educação. O objetivo geral é compreender as concepções teóricas e
epistemológicas apresentadas e defendidas nas produções acadêmicas (teses e dissertações) de
professores com formação inicial em Educação Física que atuam na educação superior de
uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, com vistas a analisar como o
desenvolvimento destas produções se articula com as contradições históricas da formação
docente em Educação Física para a atuação na educação superior.
Trata-se de uma pesquisa que se sustenta no método materialista histórico dialético e
se orienta nos indicadores propostos para a pesquisa de tipo bibliográfica.
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E A FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR
De acordo com Gamboa (2013, p. 8) dentre estes estudos que produzem a investigação
sobre a produção do conhecimento, caracterizados pelo autor como meta-analíticos, há
aqueles com o foco na análise epistemológica, que abordam e priorizam “[...] categorias
oriundas da filosofia, da lógica e das teorias do conhecimento para identificar na produção
científica, focos de interesse, núcleos temáticos, referenciais teóricos, métodos [...]”.
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Alguns destes estudos elaborados e publicados na área da Educação Física
(ALMEIDA, 2018; ANES, 2017), por exemplo, alcançaram sínteses importantes que, não
apenas expressam o movimento científico da área, mas possibilitam compreender como esta
área tem pensado e defendido determinadas concepções, explicitado suas afinidades
epistemológicas, e contribuído para a qualificação de debates necessários sobre diversos
objetos de estudo.
Tratam-se de contribuições fundamentais para que a própria área tenha a oportunidade
de analisar sua diversidade conceitual e epistêmica, e como tal diversidade, muitas vezes, está
diretamente articulada com determinações históricas que fazem parte do contexto em que as
próprias produções científicas foram produzidas, e ainda, como acabam repercutindo no
direcionamento dado à formação do professor, sobretudo daqueles que atuam na educação
superior.
Entendemos que as produções acadêmicas em nível stricto sensu têm exercido
historicamente um papel fundamental no processo de formação do professor que atua ou visa
atuar na educação superior. Afinal, no Brasil, não há nenhuma regulamentação específica que
esclareça sobre como a formação do professor universitário deve ocorrer e sobre quais
conhecimentos devem ser priorizados para o exercício desta profissão, para além do que ficou
estabelecido na LDBEN n. 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996, s/p): “A preparação para o
exercício do magistério superior far-se-á em nível de Pós-Graduação, prioritariamente em
programas de mestrado e doutorado”.
Acreditamos que a ausência de orientações mais consistentes sobre como deve ocorrer
a formação do professor para a educação superior, pode ser entendido como um processo que
desvaloriza a formação do professor universitário. E isso, somado à falta de espaços e
programas de pós-graduação específicos da área da Educação Física na Região Centro-Oeste,
pode ser um fator que potencializa uma maior articulação das produções acadêmicas com
outras áreas do conhecimento científico, ao mesmo tempo em que distancia a formação dos
docentes que atuam na educação superior da sua área de formação específica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa pode contribuir ao refletir sobre a formação desenvolvida pelos
professores que atuam na educação superior – os níveis de formação (mestrado e doutorado)

alcançados, as áreas de conhecimento, os cursos frequentados e os temas estudados –,
considerando, para este processo, a análise e interpretação sobre os conceitos defendidos, as
bases epistemológicas em que tais produções se sustentam e suas contribuições para
desenvolvimento do curso de Educação Física da própria IES investigada.
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RESUMO
A formação em Educação Física (EF), área que tematiza práticas corporais, nem sempre
contempla temas potenciais no currículo de formação. Este é o caso da Educação Olímpica
(EO). Este estudo qualitativo visa analisar perspectivas e apropriações de professores em
formação sobre conteúdos e tematizações da EO para EF escolar.12 estudantes responderam
a um formulário online. Os resultados mostraram que a EO na formação pode significar uma
possibilidade de diversificar a atuação do professor de EF.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Olímpica; Formação; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Ao longo da trajetória formativa em Educação Física (EF) é importante que o discente
invista na apropriação de conhecimentos desde a matriz curricular e, também, para além dela
com a participação em eventos científicos, minicursos, programas e projetos de extensão, etc.
De fato, embora a formação inicial subsidie conhecimentos teórico-metodológicos que
“podem” refletir na prática pedagógica (TARDIF, 2002), investimentos para além do
currículo de formação podem diversificar conteúdos e temas na contribuição da EF para a
formação humana.
Para contribuir com a formação do professor de EF, como área que abrange e tematiza
as práticas corporais, há uma gama de potencialidades que, nem sempre, são contempladas
pelo currículo de formação de forma específica e/ou aprofundada (MARTINS;
FIGUEIREDO, 2015). De fato, este é o caso dos Estudos Olímpicos (SILVA; MARTINS;
LIMA, 2020), que apresentam várias possibilidades para o trato de conteúdos da EF na escola
ou noutros campos de atuação, inclusive de forma sistematizada, por meio do que se
denomina Educação Olímpica (EO). Turini (2002) aponta que a EO pode contribuir de forma
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expressiva para a EF, uma vez que ela se apresenta como uma prática pedagógica que tem
como proposta o ensino dos valores olímpicos por meio dos esportes, das lutas, e dos demais
conteúdos da EF.
Embora a literatura acadêmica nacional tenha discutido e constituído um repertório de
estudos sobre a EO, especialmente nos últimos anos (VANIER 2015; SANTOS, 2012;
RUBIO, 2009; TODT, 2009), nota-se que a presença do tema de forma contundente em
currículos de formação em EF é escassa (SILVA; MARTINS; LIMA, 2020).
O fato é que a EO é uma das possibilidades de potencializar a prática docente em EF
para que ela cumpra de forma efetiva o seu papel na formação de pessoas, a partir de
conteúdos próprios. Nesse sentido, este estudo busca arguir a respeito da importância do
contato do professor em formação com saberes sistematizados relativos ao Movimento
Olímpico (MO), (inclusive seus Jogos e nuances) como possibilidade de ampliar seus
conhecimentos e diversificar suas ferramentas de atuação, visto que, ao se tornar professor, o
sujeito leva em consideração seus valores e seus saberes que são constituídos ao longo da sua
trajetória que refletirão no exercício da docência (TARDIF, 2002).
O principal evento multiesportivo do mundo, os Jogos Olímpicos (JO), traz uma série
de possibilidades de temas que podem ser trabalhados na EF, para além das práticas
esportivas, pensando no MO que, em mais de 120 anos de história, tem sua filosofia e
princípios sistematizados em modelos e propostas de ensino no que se denomina EO (TODT,
2009). De fato, muito além dos JO como espetáculo esportivo em si, o olímpismo como
filosofia de vida (CARTA OLÍMPICA, 2014) traz a possibilidade de contextualizar a relação
do ser atleta com a sociedade, com o corpo, com a mídia, com valores humanos e sociais,
inclusive com diálogos da EF com as diferentes áreas do conhecimento.
Com tanta dinâmica e complexidade, caminhos como o da EO demandam maior
atenção durante o processo de formação inicial em EF. Nesse sentido, este estudo tem por
objetivo geral analisar perspectivas e apropriações de professores em formação sobre
conteúdos e tematizações da EO para a EF escolar. Como objetivos específicos, pretende-se:
identificar e discutir percepções de discentes do curso de EF sobre a EO como possibilidade
para a atuação na EF escolar; discutir percepções e reflexões de discentes de EF sobre o
contato com a EO em sua trajetória formativa.

METODOLOGIA
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos deste estudo preliminar, esta
pesquisa adotou uma abordagem qualitativa que, de acordo com Minayo (1995, p. 21-22),
“responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível
de realidade que não pode ser quantificado”.
Dessa forma, foram convidados, por meio de contato eletrônico, de maneira
intencional, estudantes do curso de EF que cursaram a disciplina “Educação Olímpica e
Educação Física Escolar” (optativa), durante períodos especiais remotos nos anos de 2020 e
2021, de uma universidade em Minas Gerais. Os discentes que consentiram em participar,
voluntariamente, responderam a um formulário online anonimamente. As questões do
formulário buscavam captar a percepção dos estudantes sobre a sua trajetória formativa em
contato com a EO a partir da disciplina; bem como a percepção dos discentes sobre a relação
da EO com a sua futura atuação profissional. Os alunos participantes foram identificados de
forma aleatória de A1 a A12.
ANÁLISE E DICUSSÃO DOS RESULTADOS
12 discentes responderam ao formulário no cronograma estabelecido para a pesquisa.
Os discentes, quando perguntados a respeito do seu contato com conteúdos relacionados aos
JO, história do MO, valores dos Jogos ou práticas esportivas da modalidade antes da
formação inicial, nas suas aulas de EF escolar, a maioria respondeu não ter tido contato com
estes conhecimentos. Dois discentes responderam ter tido algum contato com tais
conhecimentos de forma pontual. Um deles relatou ter assistido a uma cerimônia de abertura
dos JO na escola. O segundo praticou alguma modalidade esportiva olímpica em aulas na
escola. Não foi possível, por meio do instrumento, identificar se estas atividades foram
orientadas, problematizadas e/ou sistematizadas no ensino da EF. Porém, é importante
destacar a pontualidade do contato com a temática como um problema, uma vez que trabalhar
com o tema de forma específica apenas em anos dos Jogos exibindo a cerimônia de abertura
ou praticando modalidades, fragiliza a possibilidade do ensino dos valores olímpicos
(KNIJNIK; TAVARES, 2012).
Além do contato prévio com o conteúdo em sua formação escolar não ocorrer na
maioria dos casos dos respondendes, durante a formação inicial (até momento do contato com

essa disciplina optativa), os professores em formação sinalizam que tiveram apenas
superficialmente aproximação com conhecimentos relacionados ao Olimpismo, como se
verifica nos seguintes relatos:
A1: Durante a formação nós não temos contato quase nenhum com a
temática, sendo abordada de forma genérica no meio de outros conteúdos da
EF.
A4: Foi bem superficial ao longo da graduação. O que eu aprendi foi
exclusivamente na disciplina optativa que eu optei participar. Mas, nas
outras disciplinas quase não se discute sobre.

Levando em consideração que os JO é o maior evento multiesportivo existente, o alto
número de atletas participantes, de modalidades e a relação direta com a área de EF, parece
improvável pensar em currículos de formação que não trabalhem com essa temática. Porém, o
que se percebe nos formulários dos alunos e, observando a matriz curricular deste caso em
particular, parece haver uma lacuna na formação em respeito a essa temática, convergindo
com achados de Martins, Maciel e Silva (2020).
Além disso, quando se busca na literatura estudos sobre a EO e EF escolar, também
pode-se perceber que, embora o volume de trabalhos tenha aumentado nos últimos anos,
principalmente em nível de pós-graduação (VARNIER 2015; THOMPSON, 2015; SANTOS
2012), a produção que se dedica a essa temática é incipiente. E, quando se busca
especificamente sobre a EO na formação em EF, percebe-se uma lacuna ainda maior.
Todos os discentes responderam que pretendem trabalhar com esse tema na sua futura
atuação e que, a partir dos conteúdos trabalhados na disciplina, é possível se pensar em uma
prática pedagógica que também contemple a EO. Um aluno diz que:
A10: Após cursar a disciplina consigo perceber a EO enquanto um conteúdo
de grande relevância para a EF Escolar, pois a mesma elenca conhecimentos
que possibilitam a formação dos sujeitos a partir de suas diversas dimensões,
abrindo espaço para o trabalho com valores, atitudes, intercâmbio entre
culturas e desenvolvimento de reflexões acerca de questões sociopolíticas e
econômicas inerentes a um dos maiores espetáculos esportivos do planeta.

Limitações relacionadas ao contato com EO foram percebidas pelos professores em
formação, como a carga horária da disciplina cursada não ser suficiente para aprofundar no
tema, bem como o formato remoto que não possibilita vivências práticas. Houve relatos de
limitações também em relação ao tempo de duração do período letivo, que tem sido menor no
modelo remoto, além de parte da disciplina acontecer de forma assíncrona.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por esse estudo piloto, foi possível inferir que a EO na formação incial pode significar
um caminho que possibilite ao futuro professor diversificar suas possibilidades nas aulas de
EF escolar. Embora se trate de uma realidade específica, foi possível perceber a ausência da
tematização olímpica no currículo de formação inicial desta universidade, conforme relato dos
discentes.
Como foi apontado no estudo, existe uma crescente de publicações sobre EO a nível
de pós-graduação, porém o que se percebe analisando essa universidade em questão, é que
parece existir uma “barreira” entre a produção científica e sua apropriação na formação inicial
(graduação) e no espaço escolar. Acessar os conhecimentos que vem sendo construídos sobre
a educação olímpica dentro dos currículos de formação inicial significa sistematizar e
socializar as possibilidades de construir um maior diálogo entre a formação, a EO e sua
apropriação didático-metodológica na EF escolar de forma sistematizada.

TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND OLYMPIC
EDUCATION: THE PERSPECTIVE OF TEACHERS IN TRAINING
ABSTRACT
Training in Physical Education (PE), an area that focuses on bodily practices, does not
always include potential themes in the training curriculum. This is the case for Olympic
Education (OE). This qualitative study aims to analyze the perspectives and appropriations of
teachers in training about the contents and themes of OE for school PE.12 students
responded to an online form. The results showed that OE in training can mean a possibility to
diversify the PE teacher's role.
KEYWORDS: Olympic Education; Formation; Physical Education.

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN OLÍMPICA:
LA PERSPECTIVA DEL PROFESOR EN FORMACIÓN
RESUMEN
Formación en Educación Física (EF), un área que se centra en las prácticas corporales, no
siempre incluye temas potenciales en el plan de estudios de formación. Este es el caso de la
Educación Olímpica (EO). Este estudio cualitativo tiene como objetivo analizar las
perspectivas y apropiaciones de los docentes en formación sobre los contenidos y temáticas
de la EO para la educación física escolar. 12 alumnos respondieron a un formulario online.

Los resultados mostraron que la EO en formación puede significar una posibilidad de
diversificar el rol del docente de EF.
PALABRAS CLAVE: Educación Olímpica; Formación; Educación Física.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Extensão; Podcast.
INTRODUÇÃO
Conforme a afirmativa trazida pelo documento da Política Nacional de Extensão
Universitária, a Universidade é composta por três bases indissociáveis: ensino, pesquisa e
extensão. Sendo assim, o presente trabalho objetiva discutir a extensão universitária e seu
caráter, dentro da formação inicial de professores, pensando em uma Educação Física Escolar
crítica, dialógica, contra hegemônica e libertadora.
Observando o currículo, da licenciatura em Educação Física (EF), na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, nota-se que desde a obrigatoriedade da extensão, vigorada a partir
de 2017.1, houve uma mudança no pensamento dos extensionistas em relação à formação de
professores. Dentro dessa nova perspectiva, em dado momento, os licenciandos idealizaram
um projeto de extensão, “Lusco Fusco: lutas na escola”, que tem por objetivo criar cenários
formativos com alunos e docentes, provocando debate e reflexão a respeito das lutas como
conteúdo escolar, esse ainda negligenciado na EF.
EXTENSÃO, LUSCO FUSCO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
De acordo com Zeichner (2010) há uma defasagem e desconexão no diálogo entre a
formação de professores e a prática docente, sendo necessário a criação de um terceiro espaço
para que ocorresse essa interlocução entre a Universidade e as comunidades externas.
Incorporando a extensão ao currículo, ela seria o terceiro momento, no processo de trocas e
vivências docentes, culminando na práxis (SAUL, SAUL 2016).
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Contudo, nem sempre podemos afirmar que a extensão sustentava essa ideia de
interlocução, tendo em vista que fora criada no séc. XIX, no qual os interesses eram voltados
para o corpo universitário. Dessa forma, o saber popular era desconsiderado e o acadêmico
hegemônico, levando em conta apenas a verticalidade do conhecimento. Já no séc. XX, junto
à União Nacional dos Estudantes, o caráter extensionista, movimentou-se a partir de
movimentos culturais e políticos que propuseram a reflexão de suas práticas (FORPROEX,
2012).
O projeto de extensão Lusco Fusco é fruto da construção desse pensamento
extensionista, onde a autonomia deu-se desde o segundo período da Universidade, na
disciplina de requisitos curriculares suplementares, ao planejamento e desenvolvimento das
ações realizadas pelo projeto. Presencialmente, foram realizadas sequências pedagógicas,
curso colaborativo, encontro (seminário) e festival, além de apresentações em congressos com
o intuito de socializar as produções. Com o início do período pandêmico em 2020, as ações
do projeto precisaram ser repensadas e adaptadas à nova realidade remota, e assim surgiram:
as lives, canal no YouTube, livro de histórias infantis e o podcast.
No ano passado, o “Curso Colaborativo de Lutas na Escola” estaria em sua terceira
edição, com cronograma definido. No entanto, devido ao isolamento social, o projeto precisou
ressignificar essa intervenção, adaptando-a ao formato de podcast, o “Educação Física
Escolar: Lutas em Debate”. Este tem por finalidade a viabilização de discussões e trocas de
experiências sobre lutas enquanto bloco de conteúdo da EF, através de uma plataforma de
áudio. Divido em três módulos, com oito episódios e abordando temáticas que estariam
presentes no curso, como: a Extensão Universitária, Escola e sua função social, EF e Cultura
Corporal e Concepções na EF. E para compor nossa discussão, dialogando sob diferentes
visões, tivemos como convidados (as) estudantes e professores da educação básica,
professores em formação e pesquisadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o início da obrigatoriedade curricular da extensão na EF-UFRJ, a discussão do
tema é ampliada, ganhando mais visibilidade no corpo universitário, em constante processo de
exclusão do caráter assistencialista e valorização da troca de saberes entre Universidade e
sociedade. O Lusco Fusco enquanto projeto de extensão, buscou refletir sobre novas formas

de aproximação durante a pandemia. Desta forma, no podcast configurou-se a conservação de
espaços dialógicos e com as temáticas selecionadas, pode-se refletir sobre a formação de
professores e a teoria-prática na EF escolar para torná-la efetivamente crítica, dialógica e
libertadora.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ginástica; produção do conhecimento; mestrado profissional.
INTRODUÇÃO
A portaria Nº 389 de 223 de março de 2017, revoga a portaria Nº 17 de 28 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre o mestrado e o doutorado profissional em território
brasileiro. Dentre as diversas finalidades, estão: qualificação de recursos humanos para
desenvolvimento de setores público e privado; e estimular a competitividade e produtividades
do setor público e privado (BRASIL, 2017). Com a expansão da pós-graduação Stricto sensu
no Brasil (CAPES, 2019), em especial a Educação Física (GENTIL; BRITO NETO, 2015),
entende-se que acompanhar a produção do conhecimento, em especial da ginástica, se faz
relevante.
Dessa forma, a pesquisa objetivou conhecer como a temática da ginástica está presente
na pós-graduação stricto sensu, em especial na modalidade mestrado profissional,
reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O
estudo caracteriza-se como descritivo e qualitativo. Para coleta de dados, utilizou-se a
plataforma de “catálogos de teses e dissertações” da CAPES, e como descritor, a palavra
“ginástica”. Na discussão dos resultados, utilizou-se a revisão a literatura específica da área
acerca da produção do conhecimento em ginástica.
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O CONHECIMENTO DA GINÁSTICA NO MESTRADO PROFISSIONAL
Segundo os dados obtidos no “catálogos de teses e dissertações” da CAPES, a partir
dos filtros: seleção de buscas somente “Mestrado profissional”; da inclusão da palavra
“ginástica” no título das dissertações; leitura de resumos; descarte dos temas que não estavam
direcionados para a ginástica; e com a seleção dos trabalhos que possuíam autorização para
divulgação, chegou-se a 27 resultados, de 66, inicialmente. Como critério de análise,
verificou-se: 1) o título.
Quanto aos títulos das dissertações verificadas, identificou-se: sete dissertações
abordam a temática da “Ginástica Rítmica e Treinamento Desportivo”, sete sobre “Ginástica
de Academia e Marketing” e sete, sobre a “Ginástica Laboral”. Sobre a “Ginástica Rítmica e a
Saúde do Idoso”, “Ginástica na Escola”, “Ginástica e Projetos Sociais”, “Academias de
Ginástica e Suplementação”, e “Hidroginástica e Saúde”, apenas um de cada. Oliveira et al.
(2009) também identificaram uma quantidade expressiva de temáticas sobre Ginástica
Rítmica nas dissertações e teses sobre a temática de ginástica da UNICAMP, também
identificaram temáticas sobre Ginástica Artística e Ginástica Geral.
As produções sobre ginástica nas dissertações dos mestrados profissionais também
dialogam com as produções do conhecimento em ginástica em periódicos nacionais
brasileiros, assim como aponta Pereira, Andrade e Cesário (2012), ao concluírem que o
predomínio das temáticas em ginástica está relacionado à saúde, fitness e esporte. Simões et
al. (2016) corroboram com os estudos anteriores, quando detectam nas pesquisas publicadas
em periódicos nacionais indexados pela CAPES, que as discussões sobre a ginástica abordam
discussões sobre saúde, pedagogia do esporte e fisiologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que a temática da ginástica nas dissertações de mestrados profissionais
abordam a Ginástica Rítmica e Treinamento Desportivo, Ginástica de Academia e Marketing
e Ginástica Labora. As temáticas dialogam com os princípios e objetivos das modalidades de
pós-graduação profissional.
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RESUMO
Este estudo analisou a presença da temática Iniciação Científica para a formação do
profissional em Educação Física nos trabalhos publicados nos Anais dos últimos dez anos do
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace – 2007 a 2017) onde foi realizada
uma revisão sistemática. Os resultados mostraram trabalhos de educadores-pesquisadores
interessados em apresentar a correlação de aspectos teórico-práticos na Educação Física com
discussões relevantes sobre a pesquisa como instrumento importante para a investigação da
prática pedagógica dos docentes.
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica; Educação Física; Formação Profissional
INTRODUÇÃO
A consolidação da área de Educação Física e da própria pesquisa sobre a temática
ocorreu durante o século XX, sendo possível identificar avanços nos debates, assim como a
estruturação de entidades científicas, como o próprio Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE), criado na década de 1970, promovendo o desenvolvimento da pesquisa
nesta área (Hallal e Melo, 2017). A Iniciação Científica (IC) é um programa onde o aluno de
graduação desenvolve um projeto específico de pesquisa sob a orientação de um professor
(Massi e Queiroz, 2015) e, na prática de formação em Educação Física possui papel relevante
na construção curricular de estudantes, professores e pesquisadores. Nesse sentido, o objetivo
deste estudo foi o de realizar uma revisão sistemática dos trabalhos apresentados nos Anais do
ano de 2007 ao ano de 2017 do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) e,
analisar como a Iniciação Científica em Educação Física vem sendo abordada nesses estudos.
1
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PERCURSO METODOLÓGICO
Inicialmente foi realizada a busca nos sites que disponibilizavam os Anais do Combrace
que aconteceram no período de 2007 a 2017 (congressos.cbce.org.br/ ; cbce.org.br/anais.php),
a partir da recomendação PRISMA (Moher et al., 2015). Essa revisão sistemática foi
composta de três fases: identificação, elegibilidade e inclusão. A partir da abordagem
qualitativa, foram considerados como critérios de análise os trabalhos que apresentaram como
objeto de pesquisa os programas de IC dos cursos de EF e a própria pesquisa no processo de
formação desses profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um total de 3.218 trabalhos publicados nos anais do evento, entre 2007 e 2017, 169
trabalhos passaram pela fase da “triagem”, que, após a fase da “elegibilidade”, geraram 19
resultados (citados na lista de referências), os quais foram analisados.
Os resultados apresentados na amostragem selecionada sugerem, em sua maioria,
grande interesse pela investigação das práticas pedagógicas de professores dos cursos de EF.
Diniz-Pereira (2011, p.13) aponta que o “movimento dos educadores-pesquisadores não é
algo recente na história educacional”, assim como o movimento progressista de pesquisa dos
educadores inspirado nas ideias de John Dewey (ZEICHNER, 2011). O interesse em
pesquisar a correlação da teoria com a prática pedagógica na Educação Física converge com o
que afirma Lüdke (2012): “uma boa formação teórica vai ajudar o professor a conhecer
melhor os problemas e as características da realidade de sua escola, tanto no âmbito imediato,
como no mais amplo” (p.32). Nos trabalhos que avaliaram o PIBID e os projetos de extensão,
foi observado que estes programas se constituem em campos férteis para o desenvolvimento
da pesquisa. Demo (2012) afirma que “o signo central da pesquisa é o questionamento
sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico
permanente com a realidade, em sentido teórico e prático” (p. 36).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a coleta de dados realizada foi possível concluir que apesar de, em muitos casos,
a pesquisa na área de EF, ainda ser vista como uma atividade burocrática, desenvolvida
principalmente nos trabalhos de conclusões de cursos, os programas de IC são fundamentais

para a aproximação dos alunos junto aos métodos, as metodologias e do fazer científico. E,
além dos programas de Iniciação Científica, o PIBID e a extensão têm despertado nos
estudantes o interesse pela pesquisa, proporcionando um engajamento com os referenciais
teóricos e metodológicos necessários no “fazer pesquisa”.
Há uma necessidade urgente de se estimular a pesquisa dentro das universidades, visto
serem poucos os docentes que desenvolvem projetos de pesquisa no seu cotidiano pela falta
de incentivo, carga horária ou suporte financeiro de agências de fomento.
Espera-se que trabalhos que busquem investigar, divulgar e promover a pesquisa nos
cursos de graduação em Educação Física proporcionem um maior fortalecimento da área.

SCIENTIFIC INITIATION AND RESEARCH IN PROFESSIONAL
TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: ANALYZING TEN YEARS
OF CONBRACE
ABSTRACT
This study analyzed the presence of the Scientific Initiation theme for the training of
professionals in Physical Education in the works published in the Proceedings of the last tem
Years of the Brazilian Congress of Sports Sciences (Conbrace-2007 to 2017) whwrw a
systematic review was carried out. The results showed the work of educator-researchers
interested in presenting the correlation of theoretical and pratical aspects in Physical
Education With relevant discussions about research as an importante tool for the
investigation of the teaching practice of teacher.
KEYWORDS: Scientific Initiation; Physical Education; Professional Training

LA INICIACIÓN CIENTÍFICA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA:
ANALIZANDO DIEZ AÑOS DE CONBRACE
RESUMEN
Este estúdio analizó la presencia del tema Iniciación Científica para la formación de
profesionales em Educación Física em los trabajos publicados em las Actas de los últimos
diez años del Congresso - 2007 a 2017) donde se realizó uma revisión sistemática. Los
resultados mostraron el trabajo de docentes-investigadoresinteresados em presentar la
correlación de aspectos teóricos y prácticos em Educación Física com discusiones relevantes
sobre la investigación de la práctica pedagógica de los professores.
PALABRAS CLAVES: Iniciación Científica; Educación Física; Capacitación Profesional
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
A implantação de uma Universidade Federal poderá acarretar em mudanças nas
cidades implantadas, promovendo desenvolvimento em aspectos diversos (“Decreto no 6096”,
2007). Dessa forma faz-se necessário que cada município ressalte sua demanda na
intencionalidade de que se compreendam as necessidades e prioridades com olhar
investigativo, para investimentos em novos projetos de ensino público (SIEDENBERG et al,
2017).
Partindo deste pressuposto o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção
dos professores com formação em Educação Física que ministram aulas no curso de
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Tocantins- UFT, no do Câmpus
de Miracema do Tocantins acerca do impacto e importância deste curso para a população da
referida cidade.
Dessa forma, o pressente estudo se justifica na intencionalidade de perceber através do
discurso dos professores de Educação Física que ministram aulas no câmpus da UFT de
Miracema do Tocantins, o impacto que o mesmo causa para a cidade e seus moradores, pois
um estado como o Tocantins, pela recente história, inclusive de formação na área da
Educação Física, não pode se tornar refém de influências e tendências de outras realidades e
contextos, advindas de outras regiões do país.
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METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Tocantins – UFT, Instituída
pela Lei 10.032, de 23 de outubro de 2000. Este estudo foi realizado após aprovação pelo
CAAE: 01643718.4.0000.5519 com o número do Parecer: 3.096.037.
Metodologicamente, configura-se como sendo um estudo de caráter bibliográfico, de
campo e descritivo, de natureza qualitativa com a ciência enquanto área de conhecimento.
Participaram da pesquisa seis docentes do curso de Licenciatura em Educação Física –UFT com
formação em Educação Física que ministravam disciplinas e estiveram presentes na data da
coleta de dados. Para levantamento dos dados utilizamos um entrevista estruturada, gravada com
recurso de um gravador, contendo 2 questões geradoras: 1) Na sua percepção, quais os pontos
positivos da implantação do curso de Licenciatura em Educação Física- UFT na cidade de
Miracema do Tocantins? 2) Na sua percepção, quais os pontos negativos da implantação do
curso de Licenciatura em Educação Física- UFT na cidade de Miracema do Tocantins?
Para a análise dos discursos recorreremos à técnica elaborada por Moreira; Simões &
Porto (2005) designada: Análise de Conteúdo: Técnica de Elaboração e Análise de Unidades
de Significado.
DISCUSSÃO
Percebemos as inquietações nas percepções dos participantes e também muitos pontos
positivos. Cremos no papel transformador da Universidade, porém, não acreditamos ser esta
instituição e muito menos o curso de Educação Física, a única responsável pelo processo de
transformação social. Essa responsabilidade deve ser oriunda de toda uma discussão e
estrutura em prol de um processo longo que começa dentro da própria estrutura
Governamental de um município e da própria instituição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das percepções dos participantes o impacto do curso de Educação Física em
Miracema do Tocantins, apresenta dificuldades e pontos positivos relacionados a melhoria do
serviço para a formação profissional, gestão de pessoas, oferta de ensino de formação
gratuito, impactos relacionados a melhoria estrutural da cidade com um novo complexo.

Fica a sugestão para que sejam realizadas reflexões, discussões, apontamentos acerca
da relevante mudança que uma universidade, de modo geral, poderá proporcionar para a
cidade e os circunvizinhos podendo possibilitar grandes avanços para o desenvolvimento das
comunidades em geral.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Pandemia; PIBID-EF.
APRESENTAÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), contempla
diversas universidades e cursos de licenciaturas no país e, na Universidade do Estado de Mato
Grosso, em Cáceres, especialmente no curso de Educação Física, temos um grupo de 8
acadêmicos/bolsistas atuando na Escola Estadual Ana Maria das Graças de Souza Noronha,
tendo como público os alunos do Ensino Médio.
O Programa tem como intuito preparar alunos da graduação para o exercício da
docência, assim, a professora que atua como supervisora, auxilia nessa etapa de transpor o
aprendizado dentro de sala em práxis, planejando e ministrando aulas.
Esse programa tem como característica a ida dos bolsistas à escola e a interação com os
estudantes, aprendendo e ensinando entre eles, os professores e os alunos. Todavia, devido a
pandemia do COVID-19 que se alastrou pelo mundo em 2020, tomando grandes proporções no
Brasil, foi necessário encontrar novas maneiras de realizar o projeto respeitando o isolamento
social.
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Dessa forma, com este trabalho pretendemos discutir os desafios encontrados na
atualidade, bem como relatar uma síntese das atividades do PIBID durante a pandemia.
DESAFIOS E ATIVIDADES DO PIBID NA PANDEMIA
A pandemia atingiu todos os continentes, sua transmissão e o contágio “ocorre de um
sujeito doente para outro através de contato físico próximo, toque do aperto de mão, gotículas
de saliva, espirro, tosse, catarro e por superfícies e objetos contaminados.” (VIEIRA et al, 2021,
p. 48), desse modo, manter o distanciamento entre as pessoas se faz necessário para diminuir o
contágio.
A alternativa para dar continuidade as aulas, foi a adoção do sistema remoto, por meios
digitais. No entanto, nem todos os alunos possuem acesso a essas tecnologias, computador ou
celular e acesso à internet, podendo gerar uma “segregação social” como nos alerta Boto (2020).
Além disso, temos alguns professores que não tem acesso e/ou não conseguem utilizar
as tecnologias disponíveis para ministrar as aulas. Como consequência, poucos alunos
participam, as aulas remotas se tornam desinteressantes devido à falta de habilidade dos
professores. Por outro lado, a pandemia continua e as aulas não podem voltar presencialmente.
Desse modo, cabe uma reflexão para que consigamos nos renovar nesse momento histórico sem
danos na qualidade de ensino.
Para continuarmos as atividades do PIBID-EF nos reinventamos e aprendemos juntos,
novas formas para o trabalho pedagógico para atender a realidade atual, mediados pelas
tecnologias, em especial, a videoconferência e aplicativo de mensagem instantânea. Temos
duas reuniões semanais, sendo uma reunião geral e outra sobre as atividades da escola, com o
intuito de conversamos sobre os trabalhos a serem realizados e discussão de temas da realidade
da Educação Física nas escolas, com a leitura de artigos e a realização de resumos, elaboração
de planos de aulas, em duplas, para serem aplicados para turmas do Ensino Médio.
As aulas que ministramos são remotas, todos os bolsistas participam, para que assim,
todos possam observar os pontos positivos e negativos, o que precisa ser revisto para melhorar
as ações pedagógicas, devemos sempre pensar na realidade que estamos vivendo e como fazer
os alunos se interessarem pela aula.
Nesse ano, estamos elaborando um caderno pedagógico, contemplando os elementos da
cultura corporal: atividades circenses, dança, esportes, ginástica, jogo e lutas, abordando

conceitos, explicações e coletânea de atividades que ajudarão professores de Educação Física
no planejamento de suas aulas.
CONSIDERAÇÕES
A pandemia do COVID-19 trouxe desafios não apenas para os bolsistas do PIBID, mas
para toda a sociedade, em especial às escolas, que tiveram que se adequar em termos de
organização das aulas remotas. Temos enfrentado os desafios de continuar as atividades durante
a pandemia, mesmo à distância, com os alunos, pela reinvenção dos bolsistas, para exercerem
as tarefas mediados pelas tecnologias.
Mas fica uma questão, de fato a educação está sendo para todos nesse momento, que
tipo de qualidade de ensino está sendo ofertada e que alunos iremos formar? É imprescindível
defendermos o direito à educação pública, com qualidade social para todos. Além disso,
professores/escolas/poder público devem se adequar as tecnologias, pois elas vão permanecer
pós pandemia.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: TIC´s; Educação; PIBID-EF;
APRESENTAÇÃO
O presente trabalho pretende relatar as experiências dos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade do Estado de Mato
Grosso - UNEMAT – Campus de Cáceres, na Escola Estadual Ana Maria das Graças de
Souza Noronha, trabalho este que fora direcionado aos alunos do Ensino Médio, nos
semestres 2020/2 e 2021/1.
O PIBID visa o estímulo da formação de professores da Educação Básica; valorização
do ensino; melhorar a qualidade da formação inicial de Professores de graduação, além da
integração ensino superior e Educação Básica. Também visa permitir que os graduados
participem das atividades diárias da escola, para vivenciar o cotidiano do processo de
organização pedagógica. No entanto, nesse momento de pandemia, o trabalho tem sido de
forma remota, proporcionando oportunidades para criar e participar das atividades a partir de
metodologias e o uso de tecnologias, essas experiências tem ajudado a superar os problemas
encontrados no processo de ensino.
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TRABALHO NA ESCOLA
O coletivo do PIBID-EF da UNEMAT tem buscado novas formas de trabalhar os
conteúdos da Educação Física com os alunos nesta nova realidade, para que independente da
pandemia da COVID-19, os alunos possam vivenciar experiências no campo da EF. Esse
trabalho tem sido construído através de pesquisas, leituras, reuniões e discussões do grupo.
Diante dessa realidade tão desafiadora em que a educação precisa promover a vida
plena recorremos a Marinho et al. (2007, p. 38) que afirmam:
Logo, a educação deve caminhar para a vida afetiva, intelectiva,
corporal, social e espiritual do aluno, sem as divisões tão usadas nas
escolas. Sabemos hoje que educar não é apenas estar preparado para o
mercado de trabalho e acumular informações e conhecimento. Pelo
contrário, o mundo exige pessoas com uma visão ampla, o que
engloba autoconhecimento, desejo de aprender, capacidade de tratar
com o imprevisível e a mudança, capacidade de resolver problemas
criativamente, aprender a vencer na vida sem derrotar os demais,
aprender a gostar de progredir como pessoal total e crescer até o limite
de nossas possibilidades, que são infinitas.
A partir de suas ações, o PIBID procura promover a integração entre educação
superior e educação básica das escolas estaduais na defesa da vida, da ciência com o trabalho
educativo envolvendo professoras, bolsistas e estudantes, na busca de possibilidades de
vivência dos conteúdos da EF com aulas remotas.
Foram definidos temas geradores: esportes, atividades circenses, dança, lutas,
ginástica e jogo, que contemplam os elementos da cultura corporal, conforme o Coletivo de
Autores (2012), para que cada dupla de bolsistas pudesse elaborar um plano de aula para
atender as turmas envolvidas no Programa. Durante as aulas foram trabalhados filmes,
videoaulas, músicas, artigos, livros/ebooks disponíveis na rede, dentre outros materiais de
apoio pedagógico.
A pandemia nos instigou uma reflexão necessária e promoveu aprendizados
relacionados ao uso de tecnologias no ambiente de ensino. Foram ajustados os espaços e os
materiais necessários para o trabalho, os bolsistas do PIBID pesquisaram conteúdos e
atividades de ensino, implementaram métodos e estratégias com uso de Tecnologias da
Informação e estabeleceram novas formas de comunicação e interação com os estudantes da
escola.

CONSIDERAÇÕES
O PIBID é sem dúvida uma oportunidade muito positiva para os estudantes da
graduação, qualifica o processo de formação, pois oferece muitas possibilidades para os
bolsistas estudarem e refletirem sobre a realidade da escola e todas as dificuldades do dia a
dia da docência. Ao final da graduação, a vivência docente dos estudantes que participaram
do Programa é um diferencial que deixa as pessoas mais confiantes em práticas pedagógicas
inovadoras.
De fato, a natureza das aulas presenciais de educação física é por essência coletiva, um
grupo de estudantes se reúne com o professor para vivenciar os elementos da cultura corporal,
a partir das práticas corporais que em sua maioria são atividades coletivas: os esportes, as
danças, as lutas, as brincadeiras e jogos, etc. No ensino remoto os estudantes e o professor se
reúnem no ambiente virtual, mas este não permite uma interação corporal tal qual nas aulas
presenciais. Deste modo, os professores precisam encontrar atividades de ensino que possam
ser realizadas individualmente ou quando muito, interagindo com algum membro da família.
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AÇÕES E REFLEXÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO EEFD
BAIXADA1
Daiana da Silva Cezario,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar as produções do projeto EEFD Baixada durante o triênio
2018/2020, refletindo sobre suas ações no âmbito da extensão universitária e formação de
professores. Como metodologia foi mobilizada a ferramenta “nuvem de palavras” através do
aplicativo “Wordle”e realizada uma análise descritiva, evidenciando as características gerais
dos trabalhos, extensão universitária popular e não assistencialista como potência no campo
formativo de professores em licenciatura de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Extensão Universitária; Educação Física Escolar
INTRODUÇÃO
Parte integrante de uma pesquisa de conclusão de curso, o referido trabalho tem como
objetivo central analisar as produções do projeto EEFD Baixada durante o triênio 2018/2020,
refletindo sobre suas ações no âmbito da extensão universitária e formação de professores. O
texto foi desenvolvido em dois estágios. O primeiro buscou contextualizar sobre os três eixos
de trabalho e as ações que estruturam o projeto de extensão, além de exibir o quadro de
produções publicadas em anais de eventos acadêmicos. Por fim, o segundo estágio buscou
descrever as características gerais dos trabalhos destacados, lançando mão de um levantamento
descritivo e da ferramenta “nuvem de palavras” (aplicativo Wordle).
CONTEXTUALIZANDO O PROJETO EEFD BAIXADA: EIXOS, AÇÕES E PRODUÇÕES
O projeto EEFD Baixada objetiva a criação de espaços que aproximem a escola e a
universidade, a valorização do ensino da Educação Física escolar, a divulgação científica,
artística e esportiva junto aos estudantes da Educação Básica, assim como a construção de
novos cenários de formação de docente inicial e continuada. O projeto tem buscado
aproximação com a perspectiva apontada para o cruzamento de fronteiras entre
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universidade/escola, como aponta Zeichner (2010). Para que isso aconteça, o projeto se
organiza em três eixos: Ensino, Divulgação e Formação.
O Eixo de Ensino (EE) é estruturado pelas fases de imersão (dialogicidade entre
professores/alunos da educação básica e os licenciandos), fase de tematização (parceria
licenciando/professor/docente na elaboração das sequências pedagógicas) e a fase de
problematização (valorização das produções dos estudantes). O Eixo de Divulgação (ED)
possibilita aproximação entre a universidade e as escolas, onde as disciplinas parceiras do curso
de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro auxiliam na
realização da ação Encontro De Lá Pra Cá, organizando e protagonizando as atividades
pedagógicas, proporcionando aos licenciandos que não fazem parte do projeto a experiência
com a Cultura Corporal.
O Eixo de Formação (EF) busca a valorização da reflexão, da ação e do diálogo entre
os diversos saberes e literaturas presentes na formação docente inicial e continuada, conectando
diretamente todos os sujeitos presentes no cenário formativo (licenciandos, professores e alunos
da educação básica e demais membros da comunidade escolar). Este eixo se estrutura em três
ações: o Encontro de Formação e Profissão Docente (EFPD), no qual os professores da
educação básica relatam suas trajetórias e experiências sobre o cenário profissional e
educacional da Educação Física Escolar; o Na Roda: Educação Física escolar em debate (NR),
que se trata de um espaço de reuniões abertas à comunidade que objetiva analisar e refletir sobre
textos que embasam as metodologias da Educação Física Escolar; e as páginas virtuais do
Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar e Profissão Docente (GEEP) no Facebook e a
@eefd.baixada, no Instagram, ferramentas que intencionam construção, reflexão e socialização
das produções dos professores em formação inicial e continuada, através das Fotos Comentadas
(FC) e as Lives.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em tela coloca suas lentes sobre a produção do projeto de extensão EEFD
Baixada no último triênio. Foram incluídos no corpus os trabalhos publicados em anais de
congressos e que tematizaram as ações extensionistas. São duas as etapas analíticas: a descrição
das características gerais dos trabalhos e a construção de nuvem de palavras. A nuvem de

palavras é uma ferramenta auxiliar de análise de textos e expressa graficamente a incidência
frequente de determinados termos.
Assim, definido o corpus de análise, as produções do projeto durante o triênio
2018/2020 estão representadas no quadro 1, que apresenta as características gerais das onze
publicações, como autoria, título, evento e objetivos.
Quadro 1: Trabalhos do projeto EEFD Baixada publicados em eventos 2018/2020
Autoria
(Ano)

Título (Evento)

Objetivo do trabalho

PIMENTEL
et al (2018)

O evento de lá pra cá
como espaço de
aproximação entre a
universidade e escola
(I CEFEPI)

Apresentar a estrutura da ação de extensão encontro de lá
prá cá, identificando as parcerias com as disciplinas do
curso de licenciatura em educação física e sua importância
na formação dos licenciandos envolvidos

CEZARIO
et al (2018)

EEFD Baixada: cultura
corporal e produção
discente (I CEFEPI)

BARBOSA
et al (2018)

EEFD Baixada:
identidade profissão
docente (I CEFEPI)

Descrever as ações do eixo de formação, um dos eixos do
projeto de extensão “Educação Física na Baixada
Fluminense: Autonomia e construção de conhecimento”.

BARBOSA
et al (2018)

Ensino de educação
física e produção
discente: uma proposta
de extensão
(SEMEF/USP)

Apresentar um relatório de uma sequência pedagógica de
Educação Física articulada à uma ação de extensão.

CEZARIO
et al (2019)

O impacto na
formação: a ação de
extensão encontro de
lá pra cá (XIX
CONBRACE)

Relatar a importância da ação de extensão - Encontro De
Lá Pra Cá (EDLPC) na formação do licenciando ao longo
de sua trajetória. Bem como, a importância das disciplinas
parceiras para a aproximação entre licenciandos e alunos
da educação básica, refletindo sobre o contexto
universitário.

CATTAN
et al (2019)

EEFD Baixada:
protagonismo discente
nas aulas de educação
física (XIX
CONBRACE)

Apresentar um relatório de experiência pedagógica do
Eixo de Ensino do Projeto de Extensão EEFD Baixada,
buscando evidenciar produção autorada pelos alunos de
uma escola de ensino médio do município de Duque de
Caxias (RJ) dentro dos Grupos Temáticos de Trabalho.

Criar espaços de aproximação entre a escola e a
universidade, valorizando o ensino da educação física
escolar.

Formação docente e
ensino de educação
física: ações de um
projeto de extensão
(XIX CONBRACE)

Apresenta um relato de experiências de um projeto de
extensão na área da formação de professores de Educação
Física. As suas ações estão estruturadas em três eixos de
trabalho que encontram base nas pesquisas debruçadas
sobre os saberes, formação e profissionalização docente,
bem como o diálogo com algumas abordagens do ensino
da Educação Física.

BARBOSA
et al (2019)

Protagonismo discente
nas aulas de educação
física (10ª SIAC)

Apresentar um relatório de experiência pedagógica do
eixo de ensino do Projeto de Extensão "Educação Física
na Baixada Fluminense: Autonomia e Construção de
Conhecimento" (EEFD Baixada), buscando evidenciar a
produção dos alunos de uma escola de ensino médio do
município de Duque de Caxias (RJ) dentro dos grupos
temáticos de trabalho (GTs).

SILVA et
al (2019)

Impacto na formação:
a ação de extensão encontro de lá pra cá
(10ª SIAC)

Relatar a importância da ação de extensão - Encontro De
Lá Pra Cá na formação do licenciando ao longo de sua
trajetória. Bem como, a importância das disciplinas
parceiras para a aproximação do mesmo com os alunos da
educação básica, refletindo sobre a função da
universidade.

MACHAD
O et al
(2020)

O De lá pra cá(sa)
como um espaço de
reflexão sobre o
encontro de lá pra cá
(II CEFEPI)

Socializar as reflexões sobre a ação extensionista do
“ENCONTRO DE LÁ PRA CÁ” desenvolvidas dentro de
uma atividade remota, “DE LÁ PRA CÁ(SA)”,
apresentado as diferentes óticas formativas

VANDELL
I et al
(2020)

EEFD Baixada:
ressignificação do
projeto no período da
pandemia Covid-19 (II
CEFEPI)

Relatar o processo de adequação do projeto de extensão
EEFD BAIXADA diante do período de isolamento social
da pandemia COVID-19.

CATTAN
et al (2019)

Fonte: elaborado pelos autores, 2021
NOTAS INICIAIS DO PROCESSO ANALÍTICO
Com o conjunto de trabalhos delimitado pelos critérios de inclusão/exclusão, foi
possível estabelecer um olhar inicial e apontando para alguns aspectos, como: a distribuição
dos trabalhos pelos três anos e pelos eixos do projeto; a autoria coletiva dos trabalhos; e o
destaque de expressões na nuvem de palavras relacionadas ao campo educacional. Assim,
diante dos trabalhos listados (Quadro 1), foi possível levantar algumas características gerais das
produções: ano, eixos de trabalho, produções coletivas e relatos de experiência. O quadro
supracitado revela a distribuição das publicações entre os três anos analisados, com destaque

para os cinco trabalhos publicados em 2019. Os textos foram desenvolvidos dentro dos três
eixos de trabalho do projeto EEFD Baixada, sendo cinco trabalhos dedicados ao eixo de
divulgação, quatro ao eixo de formação e dois dedicados ao eixo de ensino. Um destaque
importante está diretamente relacionado à totalidade dos trabalhos com autoria coletiva. Um
importante aspecto está relacionado aos verbos que protagonizam os objetivos dos trabalhos,
com destaque para o ato de “relatar” e os sentidos semelhantes de socializar as experiências
vividas dentro das ações do projeto EEFD Baixada.
Figura 1: Nuvem de Palavras relacionadas às produções do triênio 2018/2020

Fonte: elaborado pelos autores.
Com o intuito de trazer a reflexão dos objetivos dos documentos apresentados pelos
integrantes do projeto de extensão EEFD Baixada foi utilizada a ferramenta “nuvem de
palavras” através do aplicativo “Wordle”, gerando uma nuvem de palavras com cinquenta
"Tags" . Foi possível observar que as principais expressões se encontram no centro da imagem,
tais como: Formação, Extensão, Educação, Licenciandos, Ensino e Escola. Tais palavras
parecem estar conectadas com os eixos fundamentais para a formação de professores, com
destaque para a assunção dos termos “ensino” e “escola, que, articulados com “extensão” e
“licenciandos”, oferecem pistas para a construção de conexões entre universidade/escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o objetivo central de reflexão sobre o quadro das produções apresentadas
em eventos acadêmicos, construídas no triênio 2018 a 2020 das ações de extensão do projeto
(EEFD Baixada) é possível observar inicialmente, mediante análise dos objetivos das
produções e resultado evidenciado pela nuvem de palavras do aplicativo Wordle que o projeto
vem trabalhando na discussão acerca do campo de formação docente, assim como, através das
suas principais bases teóricas, dialogar e reforçar a extensão universitária popular e não
assistencialista como potência no campo formativo de professores em licenciatura de Educação
Física (GADOTTI, 2017).

ACTIONS AND REFLECTIONS FROM THE EEFD BAIXADA
EXTENSION PROJECT
ABSTRACT
This paper aims to analyze the productions of the EEFD Baixada project during the triennium
2018/2020, reflecting on its actions in the field of university extension and teacher training. As
methodology, the "word cloud" tool was used through the "Wordle" application, and then a
document analysis was performed, highlighting the popular and non-welfarist university
extension as a power in the training field of Physical Education undergraduate teachers.
KEYWORDS: Teacher Training; University Extension; School Physical Education

ACCIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN EEFD
BAIXADA
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar las producciones del proyecto EEFD Baixada
durante el trienio 2018/2020, reflexionando sobre sus acciones en el ámbito de la extensión
universitaria y la formación del profesorado. Como metodología, se utilizó la herramienta
"nube de palabras" a través de la aplicación "Wordle" y después se realizó el análisis
documental, mostrando la extensión universitaria popular y no asistencial como potencia en el
ámbito formativo del profesorado del grado de Educación Física.

PALABRAS CLAVES: Formación del profesorado; extensión universitaria; educación física
escolar
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RESUMO
Este estudo analisou a realidade e aplicabilidade do estágio curricular supervisionado (ECS)
no curso de Licenciatura em Educação Física, como experiência formativa a partir de sua
organização curricular. Uma abordagem qualitativa. O ECS analisado é realizado no
ambiente de atuação legal e promove preparação para o trabalho produtivo e o
desenvolvimento de competências relevantes à atividade profissional, conforme os
ordenamentos legais. A aplicabilidade do ECS no curso de Licenciatura em Educação Física
está de acordo com a regulamentação legitimada.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Curricular Supervisionado; Educação Física; Formação
Profissional e Mundo do Trabalho.
INTRODUÇÃO
Neste estudo utilizamos o termo Estágio Curricular Supervisionado (BRASIL, 2015),
tido como um componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores do
curso de Licenciatura em Educação Física, refletindo portanto, o ECS como um componente
curricular que exige aprovação nos cursos superiores, devendo desse modo, ser
supervisionado e ministrado por um professor que possui uma prática significativa.
Vale ressaltar que o ECS tem suas peculiaridades, e, apresenta diferenças do estágio
profissional. Conforme as descrições de Pimenta e Lima (2012, p. 24), o ECS deve “[...]
integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a considerar o campo
de atuação como objeto de análise, de investigação e de intepretação crítica, a partir dos nexos
com as disciplinas”. Por outro lado, o estágio profissional objetiva “[...] inserir o aluno no
campo do trabalho configurando uma porta a este, portanto, volta- se à especialização e
treinamento nas rotinas de um determinado segmento de trabalho”.
1
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Partindo desse panorama é possível elencar o seguinte problema: qual é a realidade e
processo do ECS do curso de Licenciatura em Educação Física do Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica em uma universidade pública do Maranhão?
Nessa perspectiva, o objetivo central desta pesquisa consiste em analisar a realidade e
aplicabilidade do ECS no curso de Licenciatura em Educação Física, como experiência
formativa a partir de sua organização curricular. Quanto à metodologia aplicada, utilizamos
abordagem qualitativa, com pesquisas bibliográfica e documental, tendo como análise o
método dialético.
O ESTÁGIO COMO CAMPO DE UMA PRÁTICA SIGNIFICATIVA: PROPOSIÇÕES
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO
O estágio envolve atividades de docência compartilhada, uma vez que o curso de
formação atua em colaboração com as escolas-campo de estágio que se auxiliam mutuamente
no processo formativo do futuro professor.
A regulamentação das atividades de ECS da universidade compreende as orientações
da Lei nº 11.788/2008 manifestadas na Resolução CONSEPE nº 684/2009. De acordo com o
Art. 6º da referida resolução, “o estágio não será caracterizado como disciplina, mas como
outra forma de atividade curricular, de natureza eminentemente prática” (Universidade, 2009,
p. 2).
A resolução CONSEPE nº 684/2009 apresenta o estágio como uma atividade
acadêmica supervisionada, desenvolvida no ambiente de trabalho, com o objetivo de preparar
o aluno para a vida cidadã e para o trabalho (Universidade, 2009).
Assim, o ECS é concebido como um dos espaços de formação profissional que
permite in loco a participação do futuro professor em ambientes próprios onde ele realizará
sua atividade profissional. Este, então, em conjunto com a prática como componente
curricular tem por objetivo a relação teoria e prática social, conforme expressa o Art. 1º,
parágrafo 2º e Art. 3º da LDB (BRASIL, 1996), que afirma: a educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social. Nessa direção, o estágio corrobora com
os estudos de Almeida (2015), Canciglieri (2016) e Martins (2017), pois caracteriza-se como
um momento de produção de conhecimento a partir do contato real em situação de trabalho,

sendo sistematizado para contemplar todas as fases da educação básica (Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio), conforme tabela 1.
Tabela 1. organização do ECS no curso de Licenciatura em Educação Física
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
I: Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I
II: Educação Física no Ensino Fundamental II (100h) e no Ensino Médio (125h)
III: Elaboração do Relatório Final de todo o período de Estágio
Total

Fonte: Universidade (2015).

CARGA
HORÁRIA
90h
225h
90h
405h

Essa organização permite ao acadêmico da Licenciatura em Educação Física, uma
aproximação com a realidade escolar a partir da segunda metade do curso, assim como o
estágio profissional em diferentes esferas de intervenção, vinculado aos núcleos temáticos de
aprofundamento, segundo determina a Resolução CNE/CES nº 02/2015 (BRASIL, 2015).
Entretanto, várias são as dificuldades vivenciadas no ECS que refletem na dicotomia
da teoria e prática, como: a valorização dos conhecimentos específicos em detrimento dos
conhecimentos pedagógicos nos cursos de formação; planejamento das disciplinas de
conhecimentos específicos com foco na realidade escolar e na produção de conhecimentos;
maior diálogo entre os professores de conhecimentos específicos e de disciplinas pedagógicas,
em que acontece o ECS (ALMEIDA, 2015; CANCIGLERE, 2016; MARTINS, 2017).
Registramos as características de uma proposta de estágio numa perspectiva crítica em
que o ECS deveria propiciar um fio condutor na formação de professores favorecendo a interrelação com as demais áreas de conhecimento e desenvolver a práxis pedagógica, na
perspectiva de compreensão da unidade teoria-prática a partir do princípio educativo.
Essa tarefa não é tão simples, mas também não se caracteriza como algo inatingível.
Para Pimenta (2011) implica na apropriação e associação de saberes específicos da área,
transformados em conteúdos de ensino que exigem a transposição didática aos conhecimentos
tácitos ou habilidades didáticas, desenvolvidos na prática pedagógica docente. Numa mesma
linha de raciocínio, Tardif (2015) afirma que o ECS representa a experiência mais radical
vivida pelo acadêmico, em sua formação profissional, na trajetória de torna-se professor.
Observamos que o “ser professor” não se limita apenas a conhecimentos técnicos, uma
vez que existem representações e significações atribuídas à área e ao ser professor de

Educação Física. E, até mesmo pelas concepções que entremeiam sua formação, aos quais são
reproduzidas e ressignificadas em sua ação docente nas práticas curriculares o que requer,
portanto, um espaço de discussão filosófica, histórica e política da escola e da própria
Educação Física.
O estágio desenvolvido no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
é realizado em escolas, preferencialmente da rede pública; busca contemplar a cultura escolar
e toda sua rotina diária de ações e atividades para reconhecimentos dos agentes sociais;
caracteriza-se como um momento significativo para a formação profissional, dotado de
ousadia, desafio em que o estagiário se sinta provocado a inovar em suas habilidades e
estratégias metodológicas; visa apropriar-se dos conteúdos da cultura corporal para transmitir
o acervo de conhecimentos ao seu alunado.
As atividades desenvolvidas no ECS contemplam algumas fases que são
imprescindíveis para o êxito do processo formativo, a saber: 1) Diagnóstico da escola-campo;
2) Entrevista com o professor de Educação Física da escola; 3) Observação das aulas do
professor supervisor do processo de estágio; 4) Planejamento didático; 5) Regência de sala de
aula com a aplicação do planejamento previamente elaborado e com a supervisão do professor
de Educação Física da escola-campo de estágio.
Todos esses procedimentos são vivenciados em cada etapa do ECS previsto no projeto
de curso. Ao final de cada momento formativo, os estagiários organizam a experiência
didático-pedagógica e elaboram o relatório final. Este é socializado na última etapa do ECS
com a turma e toda a comunidade escolar participante desta atividade em forma de evento
didático-pedagógico de culminância da ação formativa. É um momento significativo de
construção de conhecimentos alicerçados na prática singular de cada estagiário em contato
com a realidade escolar.
O ECS assume no currículo prescrito e vivenciado na formação inicial de professores,
uma ação interativa baseada na construção social dos diferentes contextos escolares, em que
(re)produzem concepções sobre a educação, docência e Educação Física escolar,
materializadas nas práticas construídas e (re)significadas cotidianamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realidade e aplicabilidade do ECS no curso de Licenciatura em Educação Física,
como experiência formativa a partir de sua organização curricular na Universidade, possui

regulamentação legalmente legitimada conforme a Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008)
expressada na resolução CONSEPE nº 684/2009 (Universidade, 2009).

SUPERVISED CURRICULUM INTERNSHIP IN PHYSICAL
EDUCATION AND THE PROPOSITIONS FOR A SIGNIFICANT
TRAINING
ABSTRACT
This study analyzed the reality and applicability of the supervised curricular internship (SCI)
in the degree in Physical Education, as a formative experience based on its curricular
organization. A qualitative approach. The SCI takes place in the legal sphere and promotes
the preparation for productive work and the development of skills relevant to the professional
activity, in accordance with legal norms. The applicability of SCI in the degree in Physical
Education is in accordance with legitimate regulations.
KEYWORDS: Supervised Curricular Internship; Physical Education; Vocational Training.

PRÁCTICAS CURRICULARES SUPERVISADAS EN EDUCACIÓN
FÍSICA Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN SIGNIFICATIVA
RESUMEN
Este estudio analizó la realidad y aplicabilidad de la pasantía curricular supervisada (PCS)
en la Licenciatura en Educación Física, como una experiencia formativa a partir de su
organización curricular. Un enfoque cualitativo. El PCS en Universidade se realiza en el
ámbito legal y promueve la preparación para el trabajo productivo y el desarrollo de
competencias relevantes para la actividad profesional, de acuerdo con la normativa legal. La
aplicabilidad del PCS en la Licenciatura en Educación Física está de acuerdo con la
normativa legítima.
PALABRAS CLAVES: Pasantía Supervisada; Educación Física; Formación profesional
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RESUMO
O objetivo do estudo foi de analisar a relação da Síndrome de Burnout e o Pluriemprego em
professores de Educação Física. A pesquisa foi descritiva e de abordagem quantitativa. O
trabalho contou com 117 professores de Educação Física efetivos na cidade de Maringá
(Paraná). Os resultados evidenciaram que apenas a dimensão culpa apresentou diferença,
sendo que os professores que não possuem pluriemprego demonstraram maiores níveis de
culpa quando comparados aos professores que tem pluriemprego.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Burnout; Pluriemprego.
INTRODUÇÃO
Atualmente observa-se elevado número de estudos voltados a compreender os
impactos que a profissão docente intervém na vida dos professores. Dentro desses estudos
pode-se observar a Síndrome de Burnout como uma das problemáticas mais vivenciadas pelos
docentes (MOREIRA, et al., 2009; SOUZA; FILHO, 2018).
A Síndrome de Burnout é compreendida como um distúrbio psíquico causado pela
exaustão extrema relacionada ao trabalho, sendo delineado em três dimensões: exaustão
emocional; despersonalização; e redução de realização pessoal. As investigações relatam que
a profissão docente, atualmente, possui um risco relativamente alto de Burnout comparado a
outras profissões (MASLACH; LEITER; SCHAUFELI, 2001).
Em complemento, a literatura aponta que profissionais da área de Educação Física
apresentam pré-disposição para o desenvolvimento do Burnout por possuírem problemas,
1
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como: desgaste ocasionado pelo pluriemprego; infraestrutura precária; contato diário com
indivíduos de diferentes comportamentos, classes sociais e econômicas; cobranças e críticas
ao trabalho; e problemas com as políticas educacionais (SANTINI; MOLINA NETO, 2005;
GASPARI et al., 2006; COSTA et al., 2012).
Em relação ao pluriemprego, observa-se que esta característica está associada ao
exercício profissional de dois ou mais vínculos empregatícios, os quais podem ser vínculos
empregatícios de tempo parcial ou em tempo integral. Além disso, também pode ocorrer em
diferentes configurações, sendo ambos em área específica ou distinta de atuação, em
diferentes setores (GARCIA PRADO; GONZALÉZ, 2006, COSTA, 2014).
Acerca dessa discussão, Gaspar e Guedes (2016) destacaram que pluriemprego é
vivenciado por grande parte dos professores de Educação Física e pode estar associado ao
desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Porém, o estudo de Viloria, Paredes e Paredes
(2003) realizado com professores venezuelanos constatou que o pluriemprego não está
associado ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
Portanto, a realização desta pesquisa se dá pela necessidade de investigar as
problemáticas que permeiam a carreira do professor de Educação Física e que impactam não
somente no trabalho, mas, também sua saúde mental. Assim, ao considerar as evidências da
literatura, o estudo teve o objetivo de analisar a Síndrome de Burnout em professores de
Educação Física considerando o pluriemprego.
MÉTODOS
A investigação foi descritiva com abordagem qualitativa. O trabalho teve como
população professores de Educação Física efetivos das redes municipal e estadual de Maringá
(Paraná). A amostra foi composta por 117 professores com média de idade de 41,0±8,0 anos.
A maioria era casada (64,1%), possuíam filhos (62,4%) e não possuíam pluriemprego
(75,2%). Os dados sociodemográficos foram obtidos por meio da aplicação de um
questionário via google forms. As variáveis pessoais investigadas foram: sexo; idade; estado
civil; formação acadêmica; e renda mensal. As variáveis profissionais investigadas foram:
tempo de experiência; carga horária de trabalho semanal; turnos de trabalho; ambientes de
trabalho; regime de trabalho nos vínculos empregatícios; se possuía algum vínculo

remunerado fora da Educação Física; e a ordem de importância para a escolha dos postos de
trabalho.
Para avaliar a Síndrome de Burnout foi utilizado o “Cuestionario para la Evaluación
del Síndrome de Quermarse por el Trabajo” (CESQT), validado para o Brasil por Gil-Monte,
Carlotto e Câmara (2010). Este instrumento é composto por 20 itens divididos em quatro
dimensões: Ilusão pelo Trabalho, Desgaste Psíquico, Indolência e Culpa. Os itens são
avaliados com uma escala tipo Likert com valores de 0 (nunca) a 4 (muito frequentemente:
todos os dias), os valores 0 e 1 indicavam pouco desgaste, 2 indicava desgaste médio e 3 e 4
indicavam grande desgaste.
Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva. Para comparações entre
pluriemprego e as dimensões do Burnout foi utilizado a Prova “U” de Mann-Whitney. Para
identificar as dimensões que mais se destacaram foi utilizado o Teste de Friedman. Para
avaliar a associação entre o pluriemprego e os dados sociodemográficos foi utilizado o teste
Qui-quadrado. Destaca-se que o nível de significância adotado no estudo foi de 95% (p≤0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao avaliar as variáveis sociodemográficas considerando o pluriemprego constatou-se
que não houve associação significativa (Tabela 1). A partir desses resultados, observou-se que
o pluriemprego pode estar presenta em diferentes fases da carreira do docente independente
de suas características sociodemográficas. Visto que, ao passo que este docente se especializa
o campo de trabalho também se expande, não sendo a falta de oportunidades de trabalho um
fator decisivo para a existência do pluriemprego.
Tabela 1. Associação entre pluriemprego e as variáveis sociodemográficas dos professores de
Educação Física.
Variáveis
Sociodemográficas
Sexo
Feminino
Masculino
Estado Civil
Sem companheiro
Com companheiro
Filhos
Sim

Pluriemprego
Sim
Não
N(%)
N(%)

P

20(22%)
9(34,6%)

71(78%)
17(65,4%)

0,188

8(22,2%)
21(25,9%)

28(77,8%)
60(74,1%)

0,668

18(24,7%)

55(75,3%)

0,967

Não
11(25%)
33(75%)
Renda necessidades
básicas
Sim
13(21,7%) 47(78,3%) 0,423
Não
16(28,1%) 41(71,9%)
Possui outra graduação
Sim
5(15,2%) 28(84,8%) 0,130
Não
24(28,6%) 60(71,4%)
Pós-graduação
Lato senso
26(26,0%) 74(74,0%) 0,558
Stricto senso
3(17,6%) 14(82,4%)
Legenda: *Probabilidade estimada pelo teste Qui-Quadrado

Ao avaliar as diferentes intensidades das dimensões do Burnout nos professores, constatou-se
diferença significativa (p<0,001) (Tabela 2), sendo que os professores apresentavam maior
índice de Ilusão no trabalho. Destaca-se que elevado índice de Ilusão no Trabalho foi
evidenciado por professores de Educação Física que possuem pluriemprego em cidades de
pequeno porte (BATILLANI, 2018), sendo que tal fato pode estar associado ao retorno
negativo que o trabalho gera na vida pessoal do docente. Entre essas questões pode-se
observar a insatisfação com a remuneração entre os professores menos experientes da rede
municipal de ensino (LEMOS; NASCIMENTO; BORGATTO, 2007; BOTH et al., 2014;
FAVATTO, 2017).
Tabela 2. Comparação das dimensões da Síndrome de Burnout em professores de Educação
Física.
Burnout
Md (Q1-Q3)
P
Ilusão no trabalho
3,0 (2,5-3,0)a
Desgaste psíquico
1,8 (1,3-1,8)b
<0,001
Indolência
1,2 (0,8-1,2)b
Culpa
1,0 (0,6-1,0)b
Legenda: *Probabilidade estimada pelo Teste de Friedman.

A comparação entre o pluriemprego e as dimensões do Burnout, evidenciou diferença
significativa apenas para a dimensão Culpa, sendo que os professores que não possuíam
pluriemprego demonstraram maior escore quando comparados aos professores que atuavam
em dois ou mais locais de trabalho (Tabela 3). Essa evidência pode estar relacionada a
autocobrança do professor frente à percepção de sua atuação, visto que podem achar que não
contribuem da forma efetiva na função docente. O que pode levar o professor a ter baixa

percepção de sua eficácia, levando a comportamentos de afastamento e ansiedade, que são
fatores intervenientes no desenvolvimento de Burnout. Isto porque a persistência nas tarefas,
o esforço desempenhado para realizá-las, a importância do apoio da instituição, dos pares e a
avaliação de suas capacidades enquanto professor podem afetar de modo negativo sua
percepção de sucesso ou insucesso em suas ações (FERREIRA; AZZI, 2010), tais como o
sentimento de culpa evidenciado.

Tabela 3. Associação entre Síndrome de Burnout e Pluriemprego em professores de
Educação Física.
Burnout

Pluriemprego
Sim
Não
Md (Q1Md (Q1Q3)
Q3)
3,2 (2,6-3,6) 3,0 (2,5-3,5)
1,8 (1,0-2,0) 2,0 (1,3-2,5)

P

Ilusão trabalho
0,328
Desgaste
0,159
psíquico
Indolência
1,2 (0,8-1,3) 1,2 (0,8-1,8) 0,331
Culpa
1,0 (0,6-1,0) 1,2 (0,8-1,6) 0,027
Legenda: *Probabilidade estimada pela Prova “U” de
Mann-Whitney.

CONCLUSÃO
Constatou-se que os docentes investigados que possuem Pluriemprego apresentaram
maior Ilusão pelo trabalho, o que indica que os professores têm alcançado sua expectativa
laboral, o que parece levar a uma realização profissional. Além disso, os professores que não
possuem pluriemprego sentem-se mais culpados quando comparados aos demais, o que pode
se dar pelo fato de cobrarem-se para contribuir mais em sua função docente, ou ainda por
trabalharem menos que outros colegas de profissão. Ademais, as características
sociodemográficas identificadas destes docentes não estão relacionadas ao pluriemprego,
visto que estes ainda estão na fase de início da docência e em sua maioria não possuem mais
de um vínculo empregatício.
Para estudos futuros sugere-se que sejam averiguadas outras variáveis como horas
trabalhadas durante a semana e o nível de ensino em que estes professores ministram suas
aulas, uma vez que estes podem ser fatores intervenientes no sentimento de culpa, ou ainda no
desenvolvimento da síndrome de Burnout.

RELATIONSHIP BURNOUT BURNOUT SYNDROME AND
PLURIEMPLOYMENT
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the relationship between Burnout Syndrome and
pluriemployment in Physical Education teachers. The research was descriptive and with a
quantitative approach. The study sampled 117 Physical Education teachers working in the
city of Maringá (Paraná). The results showed that only the guilt dimension showed a
difference, with teachers who do not have multiple jobs showed higher levels of guilt when
compared to teachers who have multiple jobs.
KEYWORDS: Physical Education; Burnout; Multi-employment.

RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE QUERMARSE Y EL MULTIEMPLEO
RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar la relación entre el Síndrome de Burnout y el multiempleo en profesores de Educación Física. La investigación fue descriptiva y con enfoque
cuantitativo. La obra tuvo 117 docentes de Educación Física que trabajan en la ciudad de
Maringá (Paraná). Los resultados mostraron que solo la dimensión de la culpa mostró una
diferencia, y los maestros que no tienen múltiples trabajos mostraron niveles más altos de
culpa en comparación con los maestros que tienen múltiples trabajos.
PALABRAS CLAVES: Educación Física1; Burnout; Multi-empleo;
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RESUMO
Apresentamos uma análise de dois Projetos Pedagógicos de Curso: do Bacharelado e da
Licenciatura da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Mapeamos nestes documentos as disciplinas de ciências humanas e sociais.
Identificamos a distribuição de disciplinas destas áreas e apresentamos uma análise
comparativa da organização curricular desses cursos. Concluímos, dicotomias que se
mostram relevantes em relação aos dois cursos.
PALAVRAS-CHAVE: formação profissional; formação inicial docente; educação física.

INTRODUÇÃO
A pesquisa sobre formação de professores de Educação Física (EF) vem incorporando
intensos debates, principalmente desde a década de 1980, quando o campo começa a se
questionar sobre os conhecimentos que o constituem e o papel que desempenha na sociedade
(CRUZ, 2019). Diferentes posicionamentos disputam espaço nas discussões sobre as funções
sociais, autonomia e legitimidade da Educação Física, incorporando um amplo espectro de
argumentações que vão desde aqueles que defendem um foco na perspectiva da aptidão física
e no desenvolvimento das dimensões biológicas e psicológicas até aqueles que defendem
perspectivas sociológicas e socioculturais da Educação Física (BRACHT, 1992). Esses
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de Nível Superior (CAPES).
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diferentes posicionamentos remetem ao histórico embate entre corpo x mente, que permeia a
área desde a sua origem, repercutindo no que se espera da formação docente.
Essa disputa epistemológica do campo ganhou novos contornos na formação de
professores desde 1987, quando as Resoluções 03/87 e 07/04 estabeleceram a fragmentação
do curso de graduação em licenciatura e bacharelado (BRASIL, 1987; BRASIL, 2004). A
partir de então, mais uma dicotomia (educação x saúde) marcou a formação no campo, dessa
vez, restringindo a formação docente à licenciatura – que deveria se ocupar da atuação em
espaços escolares, enquanto a formação do profissional de saúde deveria estar restrita ao
bacharelado – se ocupando dos espaços não escolares, como clubes, academias etc.
A implementação da resolução CNE n° 07/2004 (BRASIL, 2004) para os cursos de
Graduação, foi o advento definidor para a fragmentação do campo da Educação Física. Tal
marco delimitou a organização e estruturação curricular na forma de disciplinas e cargahorária de maneira a provocar intensos debates e críticas a respeito de tal divisão
(NORBERTO DA SILVA, 2011). Pontuamos que a divisão em Bacharelado e Licenciatura
em Educação Física não é consenso para a área, pois alguns pesquisadores do campo
defendem que a divisão entre as duas modalidades se faz necessária para a progressão de duas
carreiras de atuação profissional distintas, de forma a garantir suas particularidades
(BARROS, 1995; FINOQUETO, 2012; NOGUEIRA, 2016). Por outro lado, autores como
Norberto da Silva (2011), Taffarel (2012) e Iora et al (2017) argumentam que a unificação
dos dois cursos se justifica pelo fato de ambas as modalidades se integrarem por meio da
categoria de docência, compreendendo que a educação também é um ponto de intersecção
entre estas duas áreas de atuação.
Desse modo, este trabalho apresenta uma análise preliminar de dois Projetos
Pedagógicos de Curso (PPC): do Bacharelado e da Licenciatura da Escola de Educação Física
e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ). Buscamos mapear,
nestes documentos, as disciplinas de ciências humanas e sociais, dentre as quais se destaca a
educação. Os PPC de ambas as modalidades distribuem suas disciplinas a partir de dimensões
do conhecimento (conforme indica a Resolução CNE/CES nº 7/ 2004). As dimensões são
divididas em duas partes, a saber: 1) Formação ampliada (com três dimensões: Relação ser
humano-sociedade; produção do conhecimento científico e tecnológico; grupo extensão) e 2)

Formação específica (com três dimensões: técnico-instrumental; didático-pedagógico e
culturais do movimento humano). Para análise, verificamos as disciplinas que compõem os
grupos “a relação ser humano-sociedade” e “didático-pedagógica”, em termos de natureza e
ementa das disciplinas.
ANÁLISES PRELIMINARES DOS PPC DO CURSO DE BACHARELADO E
LICENCIATURA DA EEFD/UFRJ
O quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição das disciplinas de ciências humanas e
sociais da licenciatura e do bacharelado.
Quadro 1 – Disciplinas das Ciências Humanas e Sociais presentes nos PPC do curso de Bacharelado e
Licenciatura da EEFD/UFRJ
Modalidade
do Curso

Bacharelado

Licenciatura

Disciplinas da “Relação Ser
Humano-Sociedade”
História da Educação Física

Disciplinas “Didático-pedagógicas”

Planejamento e Metodologia do Ensino da
Educação Física e Esportes
Introdução
ao
Estudo
da Aplicação Pedagógica da Musculação
Corporeidade para Educação
Física
Introdução aos Estudos do Lazer
Aplicação Pedagógica do Futebol
Perspectivas
Filosóficas
da Aplicação Pedagógica da Hidroginástica
Educação Física
Aplicação Pedagógica da Ginástica
Aplicação Pedagógica da Natação
Aplicação Pedagógica do Judô
Estágio Curricular
História da Educação Física
Didática
Introdução
ao
Estudo
da Didática da Educação Física I
Corporeidade
Perspectivas
Filosóficas
da Didática da Educação Física II
Educação Física
Filosofia da Educação – Mundo Prática de Ensino em Educação Física – Estágio
Ocidental
Supervisionado
Fundamentos Sociológicos da Educação Brasileira
Educação
Educação Física na Educação Infantil
Educação Física no Ensino Fundamental
Educação Física no Ensino Médio
Fonte: UFRJ (2016).

É possível verificar, portanto, que as disciplinas dos grupos “relação ser humanosociedade” e “didático-pedagógicas” ocupam a mesma quantidade nos dois cursos. O que
destacamos é que as disciplinas nos PPC da EEFD/UFRJ na área “didático-pedagógica” estão
mais voltadas para a área da educação, no curso da Licenciatura e para a área desportiva no
Bacharelado. Como é possível observar, não estão previstas na matriz curricular do curso de
bacharelado discussões gerais sobre educação, docência, aspectos históricos e sociológicos
envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. Esse aspecto é discutido por Souza et al
(2014), que ao analisar os PPC da EF da Universidade Federal de Santa Maria, verificou que
o curso de bacharelado se restringe à “aplicação de métodos e técnicas prontas, ao invés de
contextualizar o conhecimento com os aspectos socioculturais que o envolvem”. Este dado
também é apresentado no trabalho de Pizani e Rinaldi (2014) que, em suas análises, apontam
que o Bacharelado tem se tornado uma área voltada para a instrumentalização da Educação
Física, primando por disciplinas que envolvem uma área mais técnico-científica e desportiva.
Por outro lado, Nozaki (2004) defende que, independente da formação os conhecimentos
pedagógicos na Educação Física são importantes, uma vez que o profissional exerce uma ação
pedagógica em qualquer espaço que atue. Segundo Iora et al (2017), esta fragmentação entre
Bacharelado e Licenciatura em Educação Física dificulta uma visão integrada do campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos nos dois PPC analisados dicotomias que ainda se mostram relevantes
com relação à presença das disciplinas das ciências humanas e sociais. Na Licenciatura,
verifica-se que a natureza das disciplinas corresponde à área das ciências humanas e sociais.
Em contraponto, no Bacharelado, a natureza de sua grade curricular privilegia os campos
desportivo e técnico-instrumental. A pesquisa de Vargas e Moreira (2012) aponta a crise
epistemológica que está presente no campo disciplinar da Educação Física e a importância do
aprofundamento do trabalho docente, de forma a superar os binarismos existentes entre:
corpo/mente, sensibilidade/racionalidade e prática/teoria.

Salientamos, que os dados preliminares aqui apresentados e a discussão discorrida
nesta pesquisa não esgotam a temática tão ampla e complexa sobre a presença do campo das
Ciências Humanas e Sociais na área da Educação Física.

HUMAN AND SOCIAL SCIENCES IN THE CURRICULUM OF THE
FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO´S PHYSICAL
EDUCATION´S PROFESSIONAL QUALIFICATION: A LICENSE AND
BACHELOR´S DEGREE COMPARATIVE ANALYSIS
ABSTRACT
We present an analysis of two Pedagogic Projects for Course: The Federal University of Rio
de Janeiro´s Physical Education and Sports´ Bachelor´s Degree and License. We have
identified the distribution of these areas´ subjects and we have presented a comparative
analysis of these courses curricular organization. We have concluded that, upon the two
analyzed PPCs, dichotomies that are still relevant regarding the presence of the context
human, social in each modality.
KEYWORDS: professional qualification; initial teaching training; physical education.

LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES EN LOS CURRÍCULOS
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD FEDERAL DE RÍO DE JANEIRO: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO DEL LICENCIAMIENTO Y BACHILLERATO
RESUMEN
Presentamos un análisis de dos Proyectos de Curso Pedagógico: la Licenciatura y la
Licenciatura de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad Federal de Río
de Janeiro. En estos documentos mapeamos las disciplinas de las ciencias humanas y
sociales. Identificamos la distribución de disciplinas en estas áreas y presentamos un análisis
comparativo de la organización curricular de estos cursos. Concluimos, dicotomías que son
relevantes en relación a los dos cursos.
PALABRAS CLAVES: formación professional; formación inicial del professorado; educación
física.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: competência; formação profissional; formação inicial.
INTRODUÇÃO
Desde os meios militares, com as escolas de formação, até os dias atuais temos uma
longa trajetória no processo de formação inicial em Educação Física (EF), inclusive no que diz
respeito às normativas legais e às exigências para o desenvolvimento de competências nesse
espaço formativo.
Perrenoud (1999) afirma que as competências se tratam de oferecer ferramentas para o
ser humano dominar a vida e compreender o mundo, transcendendo a dimensão enciclopédica
na qual se oferece aos estudantes uma cultura geral, da qual ninguém deve ser excluído.
Dessa forma, objetivamos analisar aproximações e distanciamentos das competências
dispostas na Resolução 07/2004 diante do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola
Superior de Educação Física – UPE (ESEF/UPE).
METODOLOGIA
O presente trabalho foi fomentado pelo CNPq segundo edital Edital Pibic CNPq/UPE – 2018/2019.
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Trata-se de um estudo do tipo documental por entender que este utiliza fontes de
informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente. Assim utilizamos a
Resolução 07/2004 (BRASIL, 2004) e o PPP da ESEF/UPE. No que diz respeito ás
competências utilizamos a revisão bibliográfica que coloca o pesquisador em contato com o
que já se produziu e registrou a respeito do tema de pesquisa.
Para este processo, utilizamos os periódicos da área da educação (E) e EF do sistema
WebQualis, classificados em A1, A2, B1 e B2. Identificamos 3 artigos na área da E e 31 na de
EF. Do total de ambas as áreas apenas 13 abordavam as competências na formação do bacharel.
COMPETÊNCIAS NA LEGISLAÇÃO DA FORMAÇÃO EM EF
Na Resolução 07/2004, objeto de nossa análise mais detida, é possível identificarmos a
indicação de competências de naturezas distintas a compor o processo de formação nos cursos
de EF. A totalidade de tais competências apontam para uma compreensão de que o processo
formativo no campo da EF avança na busca de superar os modelos técnicos que vigoraram por
tanto tempo, contribuindo também para um campo de formação mais oportuno e diverso.
ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 07/2004 E O PPP DA ESEF-UPE
Com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação
Física (DCNEF), as Instituições de ensino superior (IES) precisam contemplar alguns aspectos,
dentre eles, uma formação profissional que pudesse abarcar as competências, ou seja, devem
aproximar e sistematizar seu planejamento, especificamente o PPP, que se configura como uma
proposta de ação a um determinado curso universitário e buscar consolidar elementos, tais
como: intencionalidades, perfis profissionais, decidir sobre os focos decisórios do currículo,
dentre outros elementos.
Nessa senda, constatamos que as competências indicadas pela DCNEF foram
parcialmente consideradas no PPP da ESEF-UPE, o que também é assegurado pela normativa
ao sinalizar uma construção do documento de forma autônoma por parte da IES e considerando
sua realidade. Com isso, houveram competências que não foram contempladas e outras que
foram acrescidas. A comparação nos permite inferir que há uma grande aproximação entre as
indicações presentes na resolução e no PPP da ESEF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificar qual profissional está se formando e qual realidade ele vai ser inserido é
fundamental para uma formação qualificada que permita melhores condições de atuação diante
das exigências e situações emergentes no contexto do trabalho é importante compreender que
a estrutura curricular tem papel fundamental nesse processo, dando sentido e significado a ação
profissional. A formação inicial é o momento no qual os estudantes devem adquirir
competências e habilidades, mas para além disso, é preciso vislumbrar a sua aplicabilidade no
contexto real que se configura como multifatorial.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: futebol; intermediário; jogador.
INTRODUÇÃO
Os intermediários de futebol, popularmente conhecidos como intermediários do
futebol ou agentes esportivos, têm como funções, além de mediar as relações de trabalho entre
jogadores e clubes de futebol, cuidar da carreira esportiva de futebolistas, encaminhá-los para
clubes, encontrar e/ou contatar atletas para suprir carências de clubes, negociar contratos de
imagens e de patrocínios, entre outros (BOEHL, 2016).
A presente investigação tem como interesse compreender como as redes de
relacionamento entre intermediários de futebol e futebolistas profissionais vão se constituindo
a partir dos interesses dos intermediários dentro de circuitos profissionais nos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
METODOLOGIA
Adotou-se como método de investigação a pesquisa qualitativa, com delineamento
exploratório, o qual permitiu a interpretação dos resultados. A seleção da amostra fora não
probabilística, de modo intencional, por conveniência. Participaram deste estudo, 04
intermediários de futebol, homens com idades entre 36 e 42 anos, cadastrados junto a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no qual eram representantes de jogadores de
futebol, sendo que todos atuavam no cenário gaúcho e/ou catarinense. Para produção
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empírica, conforme os pressupostos da análise de conteúdo (BARDIN, 1999), foram
realizadas entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas em instrumentos digitais,
após transcritas e submetidas ao procedimento de análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Emergiram das entrevistas 136 unidades de registro, sendo alocadas em três
categorias, que foram, por conseguinte, compostas por subcategorias. As categorias foram
organizadas em Estabelecimentos, Sustentações e Encerramentos. Em relação à categoria
Estabelecimentos, considerou-se que as vinculações iniciam-se, por parte dos intermediários,
a partir da análise dos potenciais dos jogadores, sendo assim, os contatos iniciais com os
jogadores surgem do interesse dos intermediários em representar o jogador. Contudo, outra
via se apresentou possível, em que parte da iniciativa dos jogadores o contato com os
intermediários. Ou seja, o atleta busca o início da parceria.
Na categoria Sustentação, fora evidenciado que os relacionamentos mantêm-se
estruturado por meio de contratos expressos em que as partes obrigam-se a cumprir o que fora
acordado e registrado em documento, sob pena de punição através da Câmara Nacional de
Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, para qualquer uma das partes.
Já, na categoria Encerramento, compõe o término da relação entre os intermediários e
os jogadores. Nessa categoria, fora encontrado três motivos principais para o destrato.
Primeiro, podendo ser pelo descumprimento de cláusulas contratuais, por uma ou ambas as
partes. Segundo, pelo término da validade do documento em que inexisti interesse de
prosseguimento, por meio de prorrogação ou renovação. Terceiro, pela venda da procuração,
expediente em que outro empresário, mediante pagamento a título de indenização, "compra"
de outro empresário o direito de exercer a representação e assumir as funções concernentes à
carreira do jogador. Porém, essa última, só ocorre quando há o consentimento do atleta.
Conforme os entrevistados, os desejos nas constituições relacionais entre
intermediários e futebolistas encontram a sua razão nos interesses econômicos que a parceria
pode gerar. Em que, sem essa simbiose, as chances de ganhos financeiros diminuiriam e as
dos empresários seriam nulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final, entende-se que as relações entre empresários e futebolistas nos circuitos
profissionais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são estruturadas por três processos:
Estabelecimentos, Sustentações e Encerramento, nos quais é fundamentalmente o interesse
financeiro. Em que pese o tamanho da pesquisa se restrinja aos territórios gaúcho e
catarinense, sendo os empresários agentes plurais que atuam nos mais diversos circuitos
profissionais no Brasil e no exterior, acredita-se que os resultados encontrados possam, de
certa maneira, ser extrapolado para outros espaços.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Formação Docente; Pandemia.
INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação (MEC), visando minimizar prejuízos devido a pandemiaCovid19, autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas remotas em cursos de
ensino superior em andamento (SOARES; SILVA, 2020). Surgiram preocupações acerca do
acesso

e

dedicação

à

aprendizagem,

capacidade

operacional

e

organização

da

instituição/professores, sobretudo diante da tentativa de potencializar a formação e minimizar
a evasão, que é um fenômeno que se instala diante dos seguintes fatores: fator individual,
fator institucional e fator social (BRASIL, 1997). Assim, o objetivo deste trabalho é
investigar as dificuldades de adaptação dos alunos de um curso superior de Educação Física
(EF) ao ensino remoto.
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MÉTODO
É uma pesquisa exploratória, que segundo Gil (2008) tem por objetivo proporcionar
visão geral de tipo aproximativo de determinado fato. A amostra foi composta por 139 alunos
do curso de EF de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada da cidade de Juiz de
Fora, MG. Para a coleta de dados utilizamos um questionário contendo oito perguntas via
plataforma Google Forms, acerca dos seguintes aspectos: condições para manutenção do
ensino remoto, impacto da Covid-19 na família e no orçamento; avaliação das ações do corpo
docente e da instituição diante da alteração no regime de ensino.
RESULTADOS
A principal dificuldade encontrada para estudar por meio do ensino remoto foi o
acesso a Internet (31%); seguido pela falta de ambiente adequado (21%); recursos ineficientes
- câmera e/ou microfone - (27%) e outros aspectos (21%). Para Soares e Silva (2020), muitas
IES não estão preparadas para o ensino à distancia ou remoto, já que desconhecem e/ou
desconsideram as condições dos alunos e possuem, também, pouco Know-How e
investimentos para ofertar o serviço.
Diante disso, 79% dos alunos relataram que a renda foi reduzida durante a pandemia,
e nenhum deles teve aumento de receita. Crub (2020) indica que o maior impacto nos alunos
e/ou familiares foi financeiro, já que muitos trabalham em serviços não essenciais que foram
fechados, elevando a inadimplência e a evasão. Em relação à contaminação pelo vírus, 42%
afirmaram que foram contaminados ou residem com quem foi contaminado. Condição que
contribui às difuculdades do ensino remoto.
Acerca da evasão do curso, 34% dos discentes indicaram que cogitaram tal ação a
partir do cancelamento das aulas presenciais e início do ensino remoto. Segundo Brasil
(1997), questões ecônomicas e dificuldade às adequações tecnológicas potencializam a
desistência do aluno. Contudo, 100% dos alunos desejavam permanecer no curso mesmo com
o possível agravamento da pandemia e continuidade do ensino remoto.
Ao investigarmos a satisfação dos alunos diante do suporte/atendimento dos docentes,
da coordenação e da IES, 79% julgaram que as ações dos professores atenderam às
expectativas/necessidades; o percentual cai para 66% em relação à coordenação do curso. Já
acerca da IES, 69% indicaram que o atendimento foi insufiente/insatisfatório; tal cenário pode

sugerir que a dedicação do corpo docente diante do compromisso com o processo formativo
dos alunos num período dificil é superior as condições de gestão da instiuição, que para
Soares e Silva (2020) necessitam investir mais em infraestrutura tecnológica e física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos alunos não tem condições de adaptação ao ensino remoto com acesso à
internet, dispositivos tecnólogicos e local apropriados, cenário que Valente e Moran (2011)
indicam ser um problema, já que o avançar das tecnologias de comunicação mudam a
condição de presencialidade do aluno/professor, característica deste ensino e para o qual as
deficiências se destacam. Soma-se a isso os custo das mensalidades, que diante da redução de
renda potencializam as dificuldades e a evasão.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar as atitudes de licenciandos de Educação Física frente ao
Estágio Supervisionado realizado no contexto escolar. Os dados analisados mediante
estatística descritiva indicam que os licenciandos manifestam atitudes positivas frente ao
Estágio Supervisionado, principalmente no que diz respeito aos aspectos relacionados ao
trato com alunos e professores, reconhecendo-o enquanto espaço de aprendizagem docente.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial Docente; Estágio Supervisionado; Atitudes.
INTRODUÇÃO
Este estudo é um recorte de uma pesquisa de mestrado que versa sobre as
representações sociais de licenciandos sobre o Estágio Supervisionado. Em virtude da
natureza do objeto, atentou-se para a necessidade de caracterizar as atitudes dos sujeitos em
dois campos formativos: a universidade que ocupa um lugar de referência dos saberes
acadêmicos-científicos e a escola enquanto espaço de construção e reconstrução de saberes
vinculados ao fazer docente, na qual este estudo se concentrará. Assim, o objetivo deste
estudo é analisar as atitudes de licenciandos de Educação Física frente ao Estágio
Supervisionado realizado no contexto escolar.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado como campo de conhecimento, é vivenciado mediante a
interação entre os cursos de formação e o campo social em que são desenvolvidas as práticas
educativas. Assim, o conceito de práxis, permite superar a ideia de uma fragmentação entre
teoria e prática e “aponta para o desenvolvimento do estágio com uma atitude investigativa
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que envolve a reflexão na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade”
(PIMENTA; LIMA, 2006, p.7).
ATITUDE COMO COMPONENTE DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O
ESTÁGIO
O conceito de atitude abordado neste estudo a trata como uma dimensão do campo das
representações e obedece ao sentido de tomada de posição simbólica dos sujeitos frente a
avaliação de um objeto. Sua relevância reside na importante manutenção do vínculo entre os
sujeitos pertencentes a um grupo social e na maneira como se posicionam perante o objeto
representado (DOISE, 2001).
Durante a formação profissional, aspectos associados as condições socioeconômicas
dos estudantes, a concepção político-pedagógica do curso, a transversalidade curricular
articuladora de teoria e prática, o estabelecimento de uma cultura formativa incrementadora
da identidade docente, expectativas e perspectivas na profissão operam predispondo às
crenças, valores, atitudes e representações sobre distintas dimensões da formação, entre elas o
Estágio Supervisionado. De acordo com Moscovici (2012), essa representação prévia e
socialmente construída gera nos licenciandos uma atitude frente ao estágio que, muitas vezes,
independe do seu grau de informação sobre este componente curricular. A manifestação de
atitude dos licenciandos de Educação Física frente ao Estágio Supervisionado refere-se à
emissão de um juízo particular sobre este componente, fortalecendo uma intrincada rede de
elementos biológicos, culturais, sociais e psicológicos que consubstanciarão a internalização
de suas representações frente as demandas da formação profissional (DOISE, 2001).
Estes aspectos são de fundamental importância para compreender o papel das
instituições e dos agentes responsáveis pela formação do futuro professor como promotores
de experiências apropriadas e pessoalmente construtivas, no sentido de fomentar atitudes
favoráveis dos licenciandos em face a formação e a profissão.
METODOLOGIA
Esta pesquisa está pautada na abordagem quantitativa, com uma amostra intencional
(GIL, 2008) composta por 95 licenciandos do curso de Licenciatura em Educação Física de
uma Instituição Federal de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, regularmente

matriculados no Estágio Supervisionado realizado no contexto escolar e assinantes do termo
de consentimento livre e esclarecido. Os procedimentos investigativos foram aprovados pelo
Comitê de Ética na Pesquisa da instituição, sob o parecer nº 1.202/18, apenso ao processo nº
23083.025535/2018-53.
Os dados foram coletados mediante aplicação de questionário constituído por itens
correspondentes a aspectos do Estágio Supervisionado, no qual os licenciandos registraram
suas atitudes em uma escala com cinco opções: 1 = péssimo, 2 = ruim, 3 = regular, 4 = bom e
5 = ótimo. Estes foram analisados mediante estatística descritiva, considerando medidas de
tendência central e dispersão, frequência absoluta e relativa e amplitude.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização das atitudes dos licenciandos de Educação Física frente ao Estágio
Supervisionado no contexto escolar é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1. Atitudes dos licenciandos perante o Estágio Supervisionado
Variáveis do Estágio Supervisionado
1 Recepção na escola pelos gestores
2 Recepção na escola - Professor supervisor
3 Relação estabelecida na escola com os alunos
4 Orientação recebida pelo professor supervisor
5 Pedagogia do professor supervisor
6 Oportunidade de intervenção na escola
7 Número de intervenções realizadas na escola
8 Espaço físico e recursos materiais da escola
9 Valorização da Educação Física na escola

Média

DP

Mediana

Moda

Mínimo

Máximo

4,2
4,5
4,6
4,1
4,1
4,3
4,1
3,1
3,1

0,86
0,71
0,58
0,94
1,04
0,99
0,91
1,38
1,32

4
5
5
4
4
5
4
3
3

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
3,00

1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

DP= Desvio Padrão Fonte: Polati (2019)

As atitudes dos licenciandos frente às variáveis do Estágio Supervisionado no
contexto escolar foram agrupadas em duas categorias: Dimensão Organizacional (variáveis 1,
8 e 9) e Dimensão Pedagógica (variáveis 2, 3, 4, 5, 6, e 7). Assim, os resultados serão
ordenados em função das dimensões relacionadas.
A Dimensão Organizacional diz respeito a como os licenciandos são recebidos pelos
gestores escolares quando buscam formalizar o termo de compromisso de estágio, às
condições estruturais e materiais da escola, bem como à percepção dos estagiários sobre o
status ocupado pela Educação Física. As atitudes mais negativas no que respeita ao fator
organizacional das escolas foram a Estrutura Física e Material disponíveis na instituição

escolar (3,1±1,38), assim como o status da Educação Física percebido pelos licenciandos no
ambiente escolar (3,1±1,32).
Por um lado, as variáveis correspondentes à estrutura da escola e ao status conferido à
Educação Física compõem as condições objetivas do trabalho docente, e quando não
devidamente valorizadas se configuram como fatores restritivos à atuação docente, e como
consequência, comprometem a qualidade da formação do futuro professor (PEREIRA;
HENRIQUE, 2016). Embora detentora de atitudes favoráveis, há uma certa resistência dos
gestores em acolher o estagiário devido ao fato de muitas vezes se sentirem vigiados e usados
pela universidade como laboratórios, gerando situações desagradáveis aos estagiários quando
buscam a autorização da escola para a realização do Estágio Supervisionado, fato que pode
denunciar a carência de uma relação estreitada entre universidade e escola em um projeto
colaborativo de formação (IZA; SOUZA NETO, 2015).
A Dimensão Pedagógica do Estágio Supervisionado foi a que correspondeu ao maior
número de variáveis indutoras de atitudes positivas. Esta dimensão representa o cerne do
Estágio Supervisionado e um dos mais importantes momentos da formação inicial, pois diante
de um currículo de formação de professores fragmentado e desarticulado (GATTI, 2013), o
estágio constitui espaço privilegiado para a articulação teórico-prática e socialização
profissional. As variáveis que compõem esta dimensão são significativas pois envolve a
relação do estagiário com o ambiente laboral, ressaltando-se as experiências com professores
experientes, a interação com alunos reais e a possibilidade assumir o controle do ensino, ainda
que sob supervisão. A média geral obtida nesta dimensão foi de 4,3±0,22 com um
quantitativo de atitudes positivas, todas consideradas de forte magnitude. O modo como
foram recebidos pelo supervisor na escola (4,5±0,71) e a relação com os alunos (4,6±0,58)
mobilizaram atitudes altamente positivas nos estagiários, incidindo em atitudes ajuizadas em
nível bom ou ótimo por mais de 90% dos respondentes (91,6% e 95,8%, respectivamente).
Conquanto as atitudes manifestadas pelos estagiários nos fatores relativos à orientação do
supervisor (4,1±0,94) e sua atuação didático-pedagógica (4,1±1,04) se mostrem positivas, em
torno de um terço dos estagiários a consideraram entre péssimo e regular, proporção que não
deve ser desprezada em vista da possibilidade de comprometimento da formação de um
quantitativo significativo de discentes. No que respeita às oportunidades de intervenção
(4,3±0,99) e sua frequência (4,1±0,91), as atitudes foram positivas por cerca de 80% dos

estagiários (82,1% e 80,0%, respectivamente). É desejável uma maior interação com os
professores supervisores de modo a empoderá-los da missão que lhes é conferida,
demandando envolvimento, responsabilidade, dialogia pedagógica e epistemológica em seu
comprometimento com a formação do futuro professor (SARTI; ARAÚJO, 2016). A relação
entre estagiário e professor supervisor não deve se restringir ao mero companheirismo ou
transmissão de informações, mas sim, como refere Tardif (2014), abranger um tempo de
convívio que propicie a apropriação de rotinas, regras, práticas e valores particulares à
docência e seu significado para os pares.
Por sua vez, a boa relação estabelecida pelos estagiários com os alunos retrata uma
realidade comum nesta fase da formação, pois ao priorizarem uma aproximação positiva com
os alunos, os estagiários perspectivam um sentimento de aceitação concomitante à diminuição
do desconforto e insegurança no tocante ao controle da turma e manutenção da atenção dos
alunos, aspecto comum aos docentes iniciantes (PEREIRA; HENRIQUE, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando as atitudes de maior média, os licenciandos demonstram se sentirem
mais contemplados nas relações estabelecidas com os alunos e professores supervisores, que
pode estar relacionado à busca por garantir aceitação e segurança comuns aos estagiários
quando se inserem no espaço escolar na condição de futuros professores. A tomada de
posição dos licenciandos reforçam a importância de experiências positivas no estágio uma vez
que estas provocam atitudes favoráveis frente à formação docente. Embora sinalizem que
determinadas condições de ordem cultural, estrutural e material presentes no ambiente escolar
estejam aquém do ideal, os licenciandos demonstram reconhecer o estágio supervisionado
enquanto espaço privilegiado e profícuo na indução à ambiência escolar e à docência.

ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION STUDENT TEACHERS
TOWARDS SUPERVISED INTERNSHIP ON BASIC EDUCATION
ABSTRACT
This research aims to analyze the attitudes of Physical Education student teachers towards
the supervised internship carried out in the school context. Data analyzed using descriptive
statistics indicates that student teachers manifest positive attitudes towards the supervised
internship, especially with regard to aspects related to dealing with students and teachers,
recognizing it as a teaching learning space.
KEYWORDS: Initial Teacher Education; Supervised Internship; Attitudes.

ACTITUDES DE LOS LICENCIANDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
FRENTE AL PRACTICUM SUPERVISADO EN EDUCACIÓN BÁSICA
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo analizar las actitudes de los estudiantes de Educación
Física hacia lo practicum supervisado realizado en el contexto escolar. Los datos analizados
mediante estadística descriptiva indican que los licenciandos manifiestan actitudes positivas
hacia lo practicum supervisado, especialmente en aspectos relacionados con el trato con
estudiantes y docentes, reconociéndola como un espacio de aprendizaje docente.
PALABRAS CLAVES: Formación Inicial Docente; Practicum Supervisado; Actitudes.
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ATRIBUTOS PARA PRESENÇA, PERMANÊNCIA E CIRCULAÇÃO
DOS JOGADORES NO MUNDO DO TRABALHO 1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: futebol; intermediários; treinadores.
INTRODUÇÃO
Como uma das práticas corporais esportivas mais vivenciadas, o futebol é um
fenômeno econômico expressivo, que move bilhões de dólares anualmente (DAMO, 2005).
Os jogadores de futebol, como integrantes do mundo do trabalho, ocupam lugar destacado por
adicionarem valor aos serviços/produtos numa cadeia de produção que envolve, por exemplo,
clubes, entidades de administração, meios de comunicação e empresas patrocinadoras. Mas se
eles agregam valor e seus contratos de trabalho devem considerar tal condição, o desafio é
mensurar e prospectar isso para estabelecer uma relação econômica.
A definição do valor de um jogador de futebol perpassa por um complexo sistema de
significações, por lógicas objetivas e por muitas subjetivações. A dificuldade reside em
calcular o valor de um dom de ordem simbólica, atravessado pelas relações institucionais
desportivas, conexo a outros atores sociais, tais como torcedores, dirigentes, a própria mídia
(DAMO, 2005). Concordando, Palmieri (2009) aponta para o problema em cotar o imaterial;
valorar, medir ou quantificar o que não se consegue ver.
Nesse contexto, esta pesquisa tem o objetivo analisar a percepção de treinadores e
intermediários de futebol sobre quais elementos que participam na composição de valor
econômico de um atleta. Para tal, foi desenvolvido um estudo qualitativo, baseado na
1
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realização de 08 entrevistas semiestruturadas com profissionais que atuam no futebol, sendo
04 treinadores e 04 intermediários. O processo analítico das entrevistas esteve voltado para a
comparação entre a percepção dos interlocutores e dados presentes na literatura.
RESULTADOS E ANÁLISES
Num primeiro momento foram acessados 03 estudos que destacavam atributos
importantes nos processos de contratação dos jogadores de futebol profissional (PALMIERI,
2009; PLURI CONSULTORIA, 2016; CARDOSO, 2016). Desenvolvendo uma análise dos
critérios pontuados por essas fontes, foi possível desenvolver 03 categorias, cruzando os
dados sobre as percepções dos treinadores e intermediários, verifica-se que as categorias se
sustentavam, a partir dos atributos: comportamento e imagem; jogo e competitividade em
campo e trajetórias e vínculos pregressos.
Na análise da literatura, em relação à categoria comportamento e imagem evidencio-se
como características importantes: dedicação, profissionalismo, atitudes fora de campo,
capacidade de retorno de marketing, histórico familiar, adaptabilidade num novo país e
comportamento. Enquanto, para intermediários e treinadores, a imagem associada. Em relação
aos atributos da categoria jogo e competitividade em campo, na literatura, encontra-se porte
físico, idade, técnica, definição de jogo, velocidade, disciplina tática, disposição, regularidade,
criatividade, disciplina, espírito de equipe, condição clínica/histórico de lesões, posição de
jogo e lesões e doenças. Já para intermediários e comissões técnicas os atributos mais
significativos foram estatura, potencial técnico, estatística, aspectos físicos, carência na
posição, desejo do clube e momento em campo. Por fim, a categoria trajetórias e vínculos
pregressos apresenta como proeminente na literatura, ter passaporte europeu, clube e país em
que atua, presença em seleções e títulos. Para intermediários e treinadores, o percurso na base
e o histórico do clube formador seriam mais relevantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença e a permanência no mundo do trabalho depende de atribuições extrínsecas,
como a atribuição de valor, no sentido de preço, indiretamente, por parte dos intermediários e
comissões técnicas. Os resultados mostram que, tanto para os treinadores quanto para os
intermediários, os elementos envolvidos no campo de jogo, além do extracampo e da

trajetória formativa, quando positivos, contribuem para a ordenação dos valores. Apesar
disso, não conseguem, sem uma análise contextual, defini-lo em sentido concreto. Os dados,
de certa forma, indicam que os treinadores veem os aspectos técnicos de campo e a trajetória
de treinamento como os que mais contribuem. Já os intermediários, além dos atributos do
jogo, pensam nos elementos de marketing.
REFERÊNCIAS
CARDOSO, N. M. S. Intermediário FIFA: percurso para o sucesso. 2016. 63 f. Dissertação
(Mestrado) - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2016.
DAMO, A. S. Do dom a profissão: uma etnografia do futebol de espetáculo a partir da
formação de jogadores no Brasil e na França. 2005. 434 f. Tese (Doutorado) - Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social, UFRGS, Porto Alegre, 2005.
PALMIÉRI, J. C. J. Quanto vale um talento? Uma análise antropológica sobre a valorização
e circulação dos jogadores de futebol profissional no mercado esportivo. 2009. 143 f.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, UFSC, São
Carlos, 2009.
PLURI CONSULTORIA, Relatório. Alerta Pluri: elevamos a estimativa de valor de Messi.
Curitiba, 2016.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura em Educação Física; Jogo 1; Aulas remotas.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é um relato da experiência da disciplina de Jogo 1, cursada no 1º período
do curso de Licenciatura da Escola Superior de Educação Física na Universidade de
Pernambuco (ESEF/UPE), durante o semestre letivo de 2020.1, cursado nos meses de
fevereiro a maio de 2021, frente ao modelo de ensino com aulas remotas.
Assim, o presente estudo tem como objetivo apresentar como se deu a materialização
da disciplina de Jogo 1, do 1º período do curso de Licenciatura em Educação Física da
ESEF/UPE frente ao modelo de ensino com aulas remotas.
METODOLOGIA
Este é um relato de experiência do tipo descritivo a partir da vivência, da disciplina de
Jogo 1, que tem carga horária de 60 horas, sendo 30 horas teórica, 15 horas prática e 15 horas
com articulação na extensão junto ao Programa Ludus, que tem por objetivo:
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Intervir através de jogos e brincadeiras, subsidiados da ludicidade, no resgate
do sentimento de prazer e da alegria, junto às crianças com câncer do
CEONHPE (Centro de Oncohematologia Pediátrica), as crianças da Creche
Municipal professor Francisco Amaral Lopes e as idosas do Abrigo Espírita
Lar de Jesus (PFA EXTENSÃO, 2021, s/p).

Deste modo, a disciplina que ocorria em formato presencial a partir de reflexões e
vivências sobre o jogo, brincadeiras e suas possibilidades pedagógicas, passa a acontecer em
formato online através de encontros síncronos e assíncronos via Google Meet, Google Sala de
Aula, G-Suíte, WhatsApp.
DISCUSSÃO
A disciplina iniciou em fevereiro/2021 e finalizou em maio/2021. Inicialmente foi
apresentado o plano de ensino da disciplina, cronograma, e apresentação da professora e dos
estudantes. Para tais apresentações a turma foi dividida em dois grupos e respectivamente
duas salas do google meet, e nestes grupos os estudantes deveriam construir um jogo, para ser
jogado no momento de aula no formato online, via google meet, que teria como objetivo
conhecer os nomes dos colegas da turma e os motivos pelos quais eles escolheram cursar
Licenciatura em Educação Física.
Este jogo inicial possibilitou reflexões sobre “quais foram os elementos importantes
para que o jogo pudesse acontecer?” Esta problematização nos possibilitou discutir a partir de
aulas expositivas e dialogadas a epistemologia, conceitos e classificações dos jogos e
brincadeiras (HUIZINGA, 1988; CAILLOIS, 1990; KISHIMOTO, 2003).
Em seguida, para fundamentar a discussão fizemos a leitura, análise crítica, registro
textual no Formulário do Google, e seminário dialogado de referências clássicas e
contemporâneas do conteúdo jogo. Logo após, os coordenadores setoriais do Programa Ludus
foram convidados para compartilhar de suas experiências no programa, a partir de
apresentações dialogadas com uso de fotos, vídeos e apresentando como o projeto vem sendo
vivenciado no contexto remoto.
Para tal, os estudantes da disciplina de jogo 1, foram convidados a participar das
intervenções do programa a partir de diversas ações: construção de um Instagram
(@programaludus.esefupe), planos de aula para produção de vídeos assíncronos de
intervenção, criação de conteúdo para Instagram (lives sob temática do jogo no contexto do

lazer, escola e tecnologia a partir de professores/as convidados/as; fundamentação teórica;
relatos de experiência; vídeos assíncronos).
Estas ações junto ao programa, eram problematizadas em sala refletindo sobre quais
eram os limites e possibilidades construídas nesse contexto, frente ao conteúdo da disciplina.
Por fim, ao final da disciplina, foi construído junto aos estudantes, um festival de
jogos em plataformas digitais, no qual poderíamos vivenciar diversos tipos de jogos a partir
das classificações, bem como, foi realizada a avaliação coletiva da disciplina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diversas estratégias metodológicas utilizadas na disciplina foram importantes para
esta nova realidade frente ao ensino remoto, assim como a articulação ao Programa Ludus
também foi importante para refletir sobre o conteúdo jogo.
No entanto, destacamos que este contexto enfrenta muitos desafios quanto ao uso e
acesso de tecnologias, bem como, percalços sociais em função da situação pandêmica. É com
base nisto, que acreditamos não ser possível de substituir a realidade presencial por nenhum
outro modelo de ensino, ainda que estejamos buscando superar estas relações.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo identificar de que maneira a formação inicial contribuiu para
atuação docente referente as práticas avaliativas. Foi realizada uma pesquisa de campo por
meio de entrevistas semiestruturadas. A maioria dos/as docentes não cursou uma disciplina
específica sobre avaliação da aprendizagem durante na formação inicial. Concluímos que o
tema avaliação foi abordado de maneira restrita e não forneceu elementos suficientes para
considerar a especificidade da área.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação 1; formação inicial 2; educação física 3.
INTRODUÇÃO
O presente texto trata-se de um recorte da dissertação de mestrado que teve como
temática as práticas avaliativas dos/as docentes de educação física do Ensino Médio da rede
estadual de Pernambuco, partindo do entendimento de que a avaliação é um elemento
fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Especificamente, trataremos aqui a
respeito das contribuições da formação inicial para as práticas avaliativas desses/as
professores/as.
A avaliação é fundamental para orientar tanto aluno/a quanto o professor, pois,
permite ao educador acompanhar e orientar a aprendizagem do aluno/a, bem como registrar o
desempenho como forma de investigar a qualidade desta aprendizagem. Orienta o aluno/a no
conhecimento sobre seus avanços e dificuldades para melhores oportunidades de
aprendizagem (HOFFMANN, 2018; LUCKESI, 2018). Sendo assim, uma ferramenta valiosa
de aprendizagem que deve ser interligada ao currículo, a serviço de quem aprende, de quem
ensina e da ação didática (SACRISTÁN, 1998).
1
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É na formação inicial que os/as futuros/as docentes poderão adquirir os saberes
necessários para subsidiar suas práticas avaliativas, principalmente as que levam em
consideração a especificidade da educação física. Ela pode contribuir para oferta dos
elementos que ajudem a pensar e projetar a avaliação na atuação profissional dos alunos
(STIEG et al 2018a; 2018b). Conforme Stieg et al, (2018a; 2018b) durante a formação inicial,
é importante debater a avaliação de maneira ampla e aprofundada para que os futuros
docentes possam problematizar, projetar e ressignificar práticas avaliativas que promovam a
qualidade do ensino e aprendizagem. Além disso, é necessário formar os docentes para
avaliarem considerando a especificidade da Educação Física. Nesse sentido, de maneira geral,
a formação inicial deve fornecer as bases para se construir um conhecimento pedagógico
especializado (IMBERNÓN, 2011).
Levando em consideração a importância da formação inicial para as práticas
avaliativas que possam dar qualidade ao ensino e a aprendizagem buscamos responder se os
saberes adquiridos na formação inicial e continuada tem contribuído para a qualidade das
práticas avaliativas dos docentes. Para tanto, traçamos como objetivo identificar de que
maneira a formação inicial contribuiu para atuação docente referente as práticas avaliativas.
METODOLOGIA
Foram feitas entrevistas semiestruturadas com treze (13) docentes de Educação Física
que atuam no Ensino Médio e compõem o quadro de servidores/as efetivos/as da rede
estadual de Pernambuco da Gerência Regional de Educação do Sertão do Médio São
Francisco (GRE) em Petrolina-PE. Os dados foram analisados por meio de realizamos uma
análise categorial temática (MINAYO, 2009). Neste estudo, apresentamos uma das quatro
categorias elaboradas.
RESULTADOS
Perguntamos aos docentes se durante a graduação cursaram algum componente
curricular específico sobre avaliação educacional: três participantes afirmaram ter cursado,
nove não cursaram e um não se recorda.
Sobre o tema ter sido abordado em outra/as disciplina/as e de que forma foi abordado:
onze professores/as afirmam que foi, um afirmou que não foi e outro não lembrava. Porém,

apenas três apontam a forma como este tema foi abordado nas disciplinas: avaliação como
contexto; analisar a situação específica de cada aluno; formas de avaliação; avaliação
processual, contínua e avaliar com muitos métodos de ensino.
Perguntamos se tiveram alguma indicação de bibliografia durante a graduação
referente ao tema avaliação educacional: sete professores afirmaram que foi indicado
bibliografia, e três não lembram se tiveram. Os autores citados pelos colaboradores foram
Luckesi, Darido e o Coletivo de Autores, os demais não se recordam das referências
indicadas.
Em relação a participação em atividades durante a graduação como simpósio, mesas
redondas, congressos, etc., sobre o tema avaliação: cinco professores/as afirmaram ter
participado desses eventos durante a graduação, quatro disseram que não participaram e
quatro afirmaram não lembrar. Nenhum dos participantes lembrou de que maneira a
participação nesses eventos os ajudou em algum aspecto.
Sobre a contribuição das disciplinas para orientar as práticas avaliativas atualmente e
como foi essa contribuição: todos os professores afirmam que as disciplinas cursadas
contribuíram para orientar suas práticas avaliativas atualmente. Cinco dos/das professores/as
não esclareceram de que maneira essas disciplinas o/as ajudaram em alguns aspectos, os
demais apontam que a metodologia utilizada pelo professor da disciplina para avaliar, os
pontos positivos e negativos, influenciou em suas práticas atualmente, que a partir do estágio
puderam construir suas práticas avaliativas e o conhecimento teórico adquirido durante a
disciplina facilitou a prática. Um colaborador afirma que tinha carência de colocar em prática
a teoria, e esta somente foi suprida quando começou a atuar ainda na graduação no Colégio de
Aplicação como local de experimento. Um/a participante apontou que ajudou a entender que
o método deve ser contínuo, processual, amplo, e a última afirma que a disciplina de didática
deu uma base das avaliações de maneira geral para transformar nas práticas em Educação
Física.
DISCUSSÃO
Ao analisarmos os resultados, observamos que a maioria dos/as docentes não cursou
uma disciplina específica sobre avaliação da aprendizagem mas afirmam que o tema foi
abordado em outras disciplinas, embora não recordem quais foram.

Uma das maneiras que possibilitam o contato dos estudantes com o tema avaliação
nos cursos de formação de professores é por meio das disciplinas inseridas no currículo. Uma
outra maneira de estabelecer contato com a temática avaliação, de acordo Stieg et al, (2018c)
é por meio das bibliografias indicadas pelos docentes dos cursos de Licenciatura. No que se
refere aos autores indicados durante a graduação, percebemos uma reduzida quantidade de
autores da Educação Física, ao passo que autores da educação foram mais indicados, isso
pode se justificar pela escassez de material produzido na área. Assim como neste estudo, na
pesquisa de Stieg et al, (2018a), Cipriano Luckesi aparece como autor utilizado com maior
recorrência, além de Jussara Hoffmann e José Carlos Libâneo. Para Santos et al, (2018a) a
presença dos autores nas bibliografias utilizadas significa um reconhecimento dos pares.
Nesse sentido, destacamos a importância dos/as professores/as da formação inicial
possibilitarem o contato e indicarem bibliografias que abordem as práticas avaliativas
considerando a especificidade da Educação Física.
Além das disciplinas e bibliografias indicadas nas mesmas, as experiências
vivenciadas durante a formação inicial também influenciam na futura atuação do/a
professor/a. A esse respeito, Stieg et al, (2018b) ressaltam que é necessário possibilitar
experiências voltadas para a aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos que
fundamentam a ação pedagógica. Vale ressaltar que o tema avaliação deve estar presente em
todos os espaços durante a formação, não apenas por meio da inserção de uma disciplina
específica no currículo ou indicações de bibliografias, sobretudo por meio do debate nas
demais disciplinas e espaços ao longo da trajetória acadêmica.
Por meio do relato dos docentes, podemos inferir que a maneira como os
professores/as, da sua formação inicial, abordaram o tema avaliação, os influenciou em suas
práticas avaliativas. Os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas, ajudaram a colocar
em prática nos estágios, porém, a fala de um dos participantes evidencia que não foram
suficientes. Segundo Frossard, et al (2018c) para articular os conhecimentos vivenciados na
formação inicial com a prática profissional, “há a necessidade de as disciplinas repensarem o
ato de avaliar, [...]”. Apesar da teoria ter ajudado a prática dos/as docentes entrevistados/as,
percebemos que não tratavam das especificidades da Educação Física, apenas abordavam a
avaliação de maneira geral. Dessa forma, a ausência de uma disciplina sobre avaliação na

formação inicial, embora com a presença de debates no campo da educação, parece que não
ter ajudado a considerar a especificidade da área.
Stieg et al, (2018b) destaca que a formação inicial tem oferecido poucos elementos
para pensar e projetar a avaliação na atuação profissional dos alunos. Sobre esse aspecto,
concordamos com os autores ao identificarmos a necessidade dos professores dos cursos de
Licenciatura em Educação Física utilizarem referências que tratem especificamente de
práticas avaliativas da área, considerando suas singularidades possibilitando aos futuros
docentes projetarem suas práticas avaliativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos constatar que a formação inicial dos professores apresenta limitações quanto
aos saberes sobre as práticas avaliativas. Observamos que durante a formação inicial dos
docentes o tema avaliação foi abordado de maneira restrita, em sua maior parte foi discutido
superficialmente em outras disciplinas, não era específico sobre a Educação Física, era focado
na educação de modo geral, assim como as bibliografias indicadas, houveram poucos
espaços/momentos para debater o tema. Dessa forma, as disciplinas cursadas, apesar de terem
abordado o tema, não trataram da especificidade da Educação Física, então, a formação inicial
não forneceu elementos suficientes para considerar a especificidade da área.
EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING IN THE INITIAL
TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TEACHERS NARRATIVES
ABSTRACT
This study aimed to identify how initial training contributed to teaching performance
regarding evaluation practices. A field research was carried out through semi-structured
interviews. Most teachers did not attend a specific subject on learning assessment during
initial training. We conclude that the evaluation theme was approached in a restricted way
and did not provide enough elements to consider the specificity of the area.
KEYWORDS: evaluation 1; initial training 2; physical education 3.

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN
INICIAL DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: NARRATIVAS DEL
PROFESOR
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo identificar cómo la formación inicial contribuyó al
desempeño docente en materia de prácticas de evaluación. Se realizó una investigación de
campo mediante entrevistas semiestructuradas. La mayoría de los profesores no asistieron a
una asignatura específica sobre evaluación del aprendizaje durante la formación inicial.
Concluimos que el tema de la evaluación se abordó de manera restringida y no aportó
elementos suficientes para considerar la especificidad del área.
PALABRAS CLAVE: evaluación 1; formación inicial 2; educación física 3.
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CAMINHOS E TRAJETÓRIAS PERCORRIDAS POR UM
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RESUMO
A trajetória de um profissional da Educação Física atuante no lazer possui algumas
especificidades. Assim, buscamos compreender como sua carreira se constitui e se mantém.
Utilizamos ferramentas da pesquisa qualitativa: observações participantes, diários de
campos e entrevista semiestruturada. Os resultados apontam que a atuação no lazer deste
profissional não acontece de uma forma única, mas que envolve, caminhos e conhecimentos,
muitas vezes relacionados as suas próprias vivências de lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Profissional do lazer; Profissional; Trajetória.
INTRODUÇÃO
Ao refletir sobre a temática do lazer, de forma recorrente, direcionamos o olhar às
clássicas conceituações teóricas do lazer, como suas definições, para a percepção das pessoas
sobre suas práticas de lazer, ou mesmo buscamos compreender como o lazer se insere no
cotidiano representando um importante prisma da vida. Relacionado a este último aspecto,
chama a atenção as vivências do lazer através das atividades físicas ligadas ao campo da
Educação Física, em que algumas requerem e têm a presença de um professor/profissional da
área. É recorrente avistarmos a crescente ocupação de praças, academias e espaços públicos
para a prática de atividades físicas, como por exemplo, corrida, yoga, atividades funcionais,
supervisionadas por professores/profissionais. Dessa forma, nosso objetivo é compreender
como se a dá a construção da trajetória de um professor/profissional da Educação Física (EFI)
atuante no lazer.
Iniciamos a discussão acerca do professor/profissional da EFI atuante no campo do
lazer e a construção da sua trajetória a partir de uma breve retomada teórica de características
do lazer e das problemáticas que cercam esse professor/profissional. O sociólogo francês

Joffre Dumazedier (1976) elabora o conceito no viés funcionalista, em que o lazer possui
funções na sociedade de descanso, o divertimento, o desenvolvimento. Já os teóricos Elias e
Dunning colocam o conceito de lazer pautado pela ‘busca da excitação’ (1985). Para esses
autores, a partir do processo civilizatório, tornar-se quase que indispensável para a sociedade
ter um tempo em que é possível vivenciar tensões ‘agradáveis’.
Em estudos mais contemporâneos, Stebinns (2014) nos provoca a pensar o conceito de
lazer a partir da característica da seriedade, a qual é carregada de importância e gratificação
para os indivíduos. O autor sugere que o termo sério busca conferir comprometimento,
importância e zelo com a maneira que se vive as práticas de lazer, tendo a intenção de opor a
solenidade, falta de alegria, angústia e ansiedade (STEBBINS, 2014). Consequentemente, ele
se configura de forma diferente do lazer casual, já que relacionamos esse a uma atividade de
relativa curta duração, além de proporcionar recompensas imediatas e que exige pouco ou
nenhum treinamento especial para poder desfrutar da mesma (STEBBINS, 2014).
Em que pese o desenvolvimento das discussões sobre o lazer e seus âmbitos de
aplicação percebemos que quando nos atentamos aos estudos sobre o professor/profissional
que atua no lazer, Isayama e Santos (2018) chamam a atenção para a importância de
considerarmos a formação técnica desses profissionais, a diversidade do público atendido,
bem como de espaços de atuação e suas demandas específicas de ações.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Para realizar a pesquisa nos apoiamos nos preceitos das metodologias qualitativas, em
especial, propostas pelos autores Rocha e Eckert (2013), Velho (1978, 1980), Magnani (2002)
e Oliven (2007). Para esses autores, a lógica qualitativa, apesar de possuir diferentes formas
de construção do conhecimento, implica na necessidade de compreender a situação estudada a
partir de “um olhar distanciado, indispensável para ampliar os horizontes da análise e
complementar a perspectiva de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002, p. 11).
A pesquisa construiu-se a partir de algumas ferramentas propostas por esses autores,
dentre elas optamos pela entrevista que, somada as observações, auxiliou na composição do
conhecimento e do entendimento sobre o profissional investigado. Esse profissional foi
escolhido por atuar em diferentes espaços de lazer com atividades físicas e esporte. Além

disso, a proximidade que tinha com uma das pesquisadoras possibilitou a permissão para
acompanharmos suas atividades profissionais. Assim, iniciamos a pesquisa agosto de 2018
com observações que resultaram em informações sobre os acontecimentos cotidianos, as quais
nos levaram a compreender as dinâmicas dos contextos estudados. Após cada observação,
redigimos diários de campo os quais são repletos de descrições dos fatos, de sentimentos e
interpretações das pesquisadoras. Finalizamos as observações em dezembro de 2018. Por fim,
realizamos uma entrevista-semiestruturada com esse profissional na qual o roteiro abordava
questionamentos sobre sua formação, passando pelos seus espaços de atuação e como ocorre
sua relação com os alunos.
AS INCONSTÂNCIAS DA TRAJETÓRIA
O profissional estudado é formado a cerca de 18 anos na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul no curso de Educação Física Licenciatura Plena, tem 44 anos e o denominamos
Henrique1. Para melhor entender o profissional estudado faremos uma breve retomada da sua
trajetória, que se inicia mesmo antes da sua entrada no meio acadêmico, já que ainda quando
adolescente buscou por aulas de natação, com o intuito de aprender o esporte e conheceu um
professor que, para além de lhe ensinar técnicas, serve como inspiração para sua formação e
para sua permanência na área como futuro professor de natação.
Nessa lógica, ele adentra ao curso de EFI e durante esse faz parte de estágios e bolsas
universitárias na área de recreação, de Personal Trainer e da natação. Logo depois de
formado foi convidado a permanecer como funcionário em uma academia que ministrava
aulas enquanto estagiário. Passado um tempo, teve a oportunidade de trabalhar como
coordenador da área aquática da mesma academia, porém, não estava preparado para tal, visto
que durante sua graduação não teve contato com disciplinas que discutissem o aspecto
administrativo ou da gestão de carreira, algo que ele buscou através de curso e capacitações
após perceber essas fragilidades.
Tais cursos e outros fatores como questões pessoais e financeiras culminaram no
abandono da área para assumir junto a sua esposa uma empresa na área gráfica. Contudo, ele
1

Nome fictício para manter a ética de pesquisa.

foi percebendo que precisava retornar a área, assim decidiu abrir uma empresa que prestasse
serviços de ginástica laboral e retomou algumas aulas de natação. Por consequência, ao
manter paralelamente as três atividades acabou não dando conta da empresa de laboral que
estava sob responsabilidade de um funcionário e assim perdeu seus clientes, algo que o levou
a decisão de retomar sua carreira como profissional da EFI. Assim, aumentou seus horários
nas aulas de natação e com a ajuda de alguns amigos passou a dar aulas de Personal Trainer,
inclusive alguns dos seus primeiros alunos seguem com ele passados cerca de oito anos.
Depois de algum tempo tornou-se responsável, através de sua empresa, pela prestação de
serviços para uma Associação que oferece aos seus associados aulas de natação adulta e
infantil e de hidroginástica, embora nesse espaço Henrique ministre somente aulas de natação
infantil. Além disso, outra oportunidade lhe surgiu há cerca de três anos, para atuar como
treinador de atletas amadores do triatlo gaúcho em uma conhecida Assessoria da capital
gaúcha.
AS FACES DA ATUAÇÃO NO LAZER
Munidos de informações acerca dos espaços de atuação de Henrique nos dias de hoje
algumas discussões podem ser feitas, dentre elas as diferenças na atuação desse
professor/profissional em diferentes esferas do lazer. Na Associação ele atua com crianças na
faixa etária dos seis aos doze anos que estão no seu momento de lazer e que buscam pelo
aprendizado da modalidade, pautado pela diversão. Em contrapartida na Assessoria sua
atuação é moldada pela perspectiva do rendimento, já que em sua maioria os alunos
competem no triatlo, realizam investimentos físicos, financeiros e pessoais de suas vidas para
participarem dos treinos e das competições. Para o Henrique o que os mantém naquele espaço
e treinando está além de provas, busca pela performance e resultados, mas encontra respaldo
no lazer. Essa breve caracterização dos dois espaços nos permite entender que o lazer
vivenciado neles se configuram de forma distintas, seja pela ludicidade presente em um, seja
pela competitividade do outro. Assim, a Assessoria com sua atmosfera competitiva e de
investimentos podem ser compreendidos a partir do conceito de lazer sério de Stebbins
(2014).

Partindo da caracterização desses espaços é possível interpretar que a atuação do
professor/profissional estudado é pautada por diferentes posturas. Conforme o Henrique
coloca ambos são ambientes leves e agradáveis. A Associação proporciona a ele a interação
com as crianças que expõe com facilidade o que gostam e o que não gosta de acordo com ele,
bem como a alegria que elas carregam. Já na Assessoria mesmo que existam brincadeiras elas
giram em torno da modalidade, bem como as conversas, sendo que em poucas oportunidades
pudemos perceber falas que versassem sobre outros assuntos. O que acaba conferindo maior
seriedade ao lugar, além de nesse espaço ser necessário uma postura profissional distinta seja
pelo fato dos alunos possuírem maior poder aquisitivo, seja pela necessidade da própria
exigência física e emocional da modalidade.
Levando em consideração as informações apresentadas fica evidente que o Henrique
precisa acessar diferentes conhecimentos para atuar nesses espaços como exigências
divergentes, bem como posturas e comportamentos antagônicos. Ao observar sua trajetória
desde o ingresso na graduação até os dias atuais é possível perceber que ao longo desse
percurso ele constituiu sua atuação no lazer das pessoas de maneira distinta conforme a
prática e espaço em que trabalhava.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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professor/profissional da EFI atuante no lazer constitui-se de forma inconstante. Os caminhos
percorridos constroem a carreira do profissional e os conhecimentos adquiridos ao longo
dessa trajetória auxiliam na formação constante dele. Percebemos que os múltiplos caminhos
por ele vivenciado são construídos como resultados da sua atuação, já que nela ocorrem trocas
e experiências com alunos e com outros profissionais.

ROUTES AND TRAJECTORY PERCORRIDAS: LOOK AT A
PROFESSIONAL OF PHYSICAL EDUCATION ATTENDING AT
LEISURE
ABSTRATC
The trajectory of a professional of the Physical Education active in the leisure has some
specificities. Thus, we seek to understand how your career is and continues. We used
qualitative research tools: participant observations, field diaries and semi-structured
interviews. The results show that the leisure activity of this professional does not happen in a
unique way, but that involves, paths and knowledge, often related to their own leisure
experiences.
KEYWORDS: Recreation; Leisure Professional; Professional; Trajectory.

CAMINOS Y TRAJETORIAS PERCORRIDAS: MIRADA SOBRE UN
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ACTUADA EN EL OCIO
RESUMEM
La trayectoria de un profesional de la Educación Física actuante en el ocio posee algunas
especificidades. Así, buscamos comprender cómo su carrera se constituye y se mantiene.
Utilizamos herramientas de la investigación cualitativa: observaciones participantes, diarios
de campos y entrevista semiestructurada. Los resultados apuntan que la actuación en el ocio
de este profesional no ocurre de una forma única, sino que involucra, caminos y
conocimientos, muchas veces relacionados con sus propias vivencias de ocio.
PALABRAS CLAVES: Ocio; Profesional del ocio; Profesional; Trayectoria.
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RESUMO
Revisão integrativa de produções nacionais em anais de eventos sobre Educação Física
escolar (EFE) e os ciclos de profissionalização docente por meio de busca no Google
Acadêmico. Foram selecionadas 15 produções classificadas em 4 temas: Formação
continuada, Formação inicial, Saberes e práticas e Mal-estar docente. Conclui-se que
reconhecer as necessidades formativas de cada momento da carreira, o incremento de
conhecimentos sobre saberes e práticas docentes ainda são dilemas e desafios.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Educação Física Escolar; Ciclo de vida
profissional;
INTRODUÇÃO
O estudo das fases pelas quais se desenvolve a carreira docente possibilita
o desenvolvimento de políticas de formação continuada e apoio pedagógico que considerem
as necessidades e desafios de cada momento do desenvolvimento profissional dos professores
de Educação Física escolar (ROSSI; HUNGER, 2012, GODTSFRIEDT, 2016)).
Huberman (2000) propõe analisar a carreira docente em 5 fases: 1. Entrada na
carreira (1 a 3 anos) período descrito como de sobrevivência, momento da carreira que mais
acomete a desistência do professor devido a dificuldades enfrentadas na realidade concreta
das escolas; 2. Fase de estabilização (4 a 6 anos), considerada etapa decisiva no
desenvolvimento profissional, pois é o momento no qual o docente já se reconhece e
soluciona os desafios constantes da profissão; 3. Fase de diversificação (7 a 25 anos), os

docentes usufruem das respostas criadas nas etapas/fases anteriores e buscam ampliar a
qualidade do trabalho; 4. Fase de serenidade (25 a 35 anos), considerado momento de
distanciamento e diminuição do investimento na carreira; 5. Fase de desinvestimento (35 a 40
anos), esta fase de carreira é considerada um recuo, o encerramento de trajetória, em direção a
aposentadoria.
A proposta de Huberman (2000) foi ressignificada por autores como Gonçalves
(2000) e Farias (2018) conforme pode-se observar na figura 1.
Figura 1 - Modelos de ciclos de vida profissional

Fonte: Elaborado pelos autores e autoras

O objetivo deste estudo foi identificar a presença deste referencial em trabalhos no
campo da Educação Física escolar publicados em anais de eventos, observando as temáticas
de pesquisa.
METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa de revisão integrativa (WHITTEMORE, 2005) A busca foi
realizada no Portal Google acadêmico por apresentar extenso acervo de materiais acadêmicos,
gratuitamente. (SANTOS, 2019), com as seguintes expressões: “Ciclo de vida profissional”,

“Ciclo de carreira dos professores”, “Ciclo de carreira docente”, “Ciclo de carreira”,
“Ciclo de vida dos professores” e “Ciclo profissional” ao termo booleano “AND” e
complementando ao termo “EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR”, deste modo, as frases
determinantes para a busca no navegador da pesquisa foram: (“Ciclo de vida profissional”
AND “Educação Física Escolar”), (“Ciclo de carreira dos professores” AND “Educação
Física Escolar”), (“Ciclo de carreira docente” AND “Educação Física Escolar”), (“Ciclo
de carreira” AND “Educação Física Escolar”), (“Ciclo de vida dos professores” AND
“Educação Física Escolar”) e (“Ciclo profissional” AND “Educação Física Escolar”). A
pesquisa teve início em 30/04/2021. Três pesquisadores realizaram a busca de forma isolada.
Neste trabalho, foram considerados apenas resumos apresentados em eventos

que se

fundamentam no estudo do ciclo de vida profissional para analisar a Educação Física
escolar.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Foram identificados 433 trabalhos, resumos, dissertações, artigos e teses. 83 trabalhos
duplicados foram excluídos, restando 350 produções. Para este trabalho foram selecionados
os 15 estudos publicados em anais de eventos, dos quais emergiram quatro temáticas:
Formação continuada (03), Formação inicial (05), Saberes e Práticas docentes (04) e Malestar docente (03).

Figura 2 – Prisma da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores e autoras

Em relação à formação continuada, Henrique et al. (2011) apresentou comparações
de necessidades formativas de professores iniciantes e experientes, Da Rosa Deon et al.
(2018) identificou os pontos significativos ao longo da carreira e construção da identidade
profissional e Jacinto e De Souza (2018) relacionou fenômenos determinantes nas fases de
entrada, estabilização e diversificação.
Na categoria de formação, De Melo e Ventorim (2015) buscaram compreender como
os bolsistas do PIBID percebiam o processo da iniciação à docência. Medeiros et al. (2016)
visavam compreender as aprendizagens construídas no PIBID pelos estudantes em formação
Na temática do ingresso na carreira encontramos, Ferreira et al. (2015), Da Costa e
Monteiro (2018) e Rotelli (2005) abordaram em diferentes contextos dificuldades

apresentadas pelos professores de Educação Física e os processos de construção de
conhecimentos e desenvolvimento profissional nos primeiros anos da docência.
Na temática de Saberes e Prática docente, Martins (2016) objetivou compreender os
modelos de formação que permeiam os cursos de especialização de EFE em duas
instituições. Gariglio (2005 e 2007) investigou a complexidade das práticas docentes em
diferentes locais de trabalho, compreendendo a tipologia dos saberes pedagógicos Alves
(2005) visou identificar a impressão e dinâmica de professores entre a teoria e a prática.
Em relação ao mal-estar docente, Silva (2016) mostrou interferências na vida do
docente como a síndrome de Burnout em professores. Contin e Santa Maria (2006) apontaram
que fatores como salário, excessivo número de alunos, trabalho em excesso e a falta de
equipamento prejudicam a saúde dos docentes ocasionando faltas ou mesmo o abandono da
profissão e Marques (2009) buscou conhecer o posicionamento e sentimento de professores
em relação a continuidade ou abandono da profissão.
CONCLUSÃO
Nesta revisão integrativa propomos buscar trabalhos publicados em resumos de
congresso que estavam relacionados ao ciclo de vida profissional e que estivessem
relacionados aos professores de Educação Física, portanto ao analisar e seguir as etapas
relacionadas a revisão de Whittemore (2005) identificamos que os trabalhos apresentados nos
congressos em questão, estavam divididos em 4 eixos temáticos: Formação continuada,
Formação Inicial, Saberes e Práticas e Mal-estar docente. Os estudos apontam a diversidade
de temáticas que utilizam o referencial dos ciclos de profissionalização para compreender o
professor de Educação Física escolar, sua formação, saberes, práticas e dilemas que precisam
de atenção das instituições formativas.

PROFESSIONALIZATION CYCLES FOR PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS: KNOWLEDGE PRODUCTION IN EVENT ANALS
ABSTRACT
Integrative review of national productions in annals of events on School Physical Education
(EFE) and teacher professionalization cycles through Google Academic search. Fifteen
productions were selected and classified into 4 themes: Continuing education, Initial
education, Knowledge and practices and Teacher malaise. It is concluded that recognizing
the training needs of each moment of the career, the increase in knowledge about teaching
knowledge and practices are still dilemmas and challenges.
KEYWORDS: Continuing Education; Physical Education; Professional Life Cycle;

CICLOS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN
ANALES DE EVENTOS
RESUMEN
Revisión integradora de producciones nacionales en anales de eventos sobre Educación
Física Escolar (EFE) y ciclos de profesionalización docente a través de la búsqueda
académica de Google. Se seleccionaron quince producciones y se clasificaron en 4 temas:
Educación continua, Educación inicial, Conocimientos y prácticas y Malestar docente. Se
concluye que reconociendo las necesidades formativas de cada momento de la carrera, el
incremento de conocimientos sobre saberes y prácticas docentes siguen siendo dilemas y
desafios.
PALABRAS CLAVES: Educación Continuada; Educación Física en la Escuela; Ciclo de Vida
Profesional;
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COMPREENSÃO DE EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DE UM
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Experiência; Educação superior; Educação Física.
INTRODUÇÃO
O tema tratado neste texto, fruto de uma pesquisa de iniciação científica, se refere
aos os saberes da experiência no trabalho docente de professores do curso de Educação Física
da Unoesc-Chapecó 2 . E teve por objetivo refletir acerca da compreensão de experiência
relacionada ao trabalho docente na educação superior.
A pesquisa se caracterizou qualitativa de abordagem descritiva. Ao assumir essas
especificidades opta-se por aprofundar o “universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2010, p. 21), que não são
perceptíveis e captados por intermédio de estatísticas.
O grupo de colaboradores foi constituído por quatro professores do curso de
Educação Física da Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Chapecó, que
aceitaram fazer parte deste estudo de forma voluntária.
O instrumento utilizado para a obtenção de informações foi o questionário, que
consiste em uma série de perguntas escritas, elaboradas previamente, com a finalidade de
averiguar a opinião dos indivíduos aos quais se destinam, sobre algum tema específico
(NEGRINE, 2017).

O presente trabalho contou com apoio financeiro FUMDES/UNIEDU.
Pesquisa apreciada pela Plataforma Brasil (certificado nº 33117520.3.0000.5367) e aprovada pelo
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O processo de interpretação dos elementos que constituíram esse estudo se
desenvolveu ao longo de sua construção, levando em consideração os elementos dos
questionários, seguindo análise de temática apresentada por Minayo (2008).
SABERES DA EXPERIÊNCIA
Os saberes da experiência, são saberes desenvolvidos pelos professores no
exercício de seu trabalho docente e, eles incorporam à experiência individual e coletiva a
partir das habilidades de saber-fazer e de saber-ser professor. Para Tardif (2014, p. 48-49)
“pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e
necess�
rios no �
mbito da pr�
tica da profiss�
o docente e que n�
o prov�
m das instituições de
formaç�
o nem dos curr�
culos”.
Ao questionar os colaboradores sobre as suas compreensões relacionadas aos
saberes da experiência, o Prof. 01 descreveu que "o saber relaciona elementos cognitivos e
perceptivos e, a experiência é fundamentada para quantidade e qualidade de associações
psicológicas que o sujeito é capaz de realizar ao vivencia-la ao contrário do conhecimento
que seria a associação rígida e constante do objeto". Segundo Tardif (2014), os saberes
experienciais docentes são diferentes dos saberes experienciais cient�
ficos e t�
cnicos, este
último resulta na aplicaç�
o e desenvolvimento de modelos. J�
, com o docente, isto ocorre de
forma diferente, no cotidiano as pr�
ticas s�
o relacionadas �
s situações concretas n�
o acabadas
e que exigem improvisaç�
o e habilidades pessoais.
Os demais colaboradores tiveram respostas semelhantes sobre as compreensões dos
saberes da experiência. O Prof. 02 compreende que "o saber da experiência ocorre através do
conhecimento e da vivências na área de atuação". Para o Prof. 03 os saber da "experiência é
um conjunto de vivências adquiridas ao longo da vida, mas para relevância na formação de
uma pessoa, necessita de orientação e explicação sobre o processo". E, para o Prof. 04, "o
saber da experiência se relaciona muito mais com a atuação/vivência entre sujeitos e
diferentes práticas sociais e acadêmicas".
A resposta dos corroboram com Borges (2005) e Tardif (2014) que descrevem os
saberes da experiência como plurais e de diversas fontes; hier�
rquicos e constituídos na fus�
o
entre saberes que s�ganham sentido quando relacionados ao trabalho docente; s�
o saberes
pr�
ticos e n�
o te�ricos, pois tem como base o trabalho, bem como as experi�
ncias vivenciadas

como os alunos e no ambiente de trabalho, sendo eles ressignificados a cada experi�
ncia; e
s�
o determinados pelas interações que os docentes estabelecem com o grupo (estudantes,
professores, técnicos).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das respostas dos professores colaboradores, percebe-se que os saberes da
experiência são um conjunto de saberes construídos, atualizados e relacionados à profissão
docente e não provêm de currículos formativos. Segundo Tardif (2014, p. 49) "eles
constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação".
Os saberes da experiência não estão relacionados a doutrinas e teorias, são saberes
práticos, construídos na interação entre sujeitos, que juntos formam representações que
permitem ao professor a interpretaç�
o, compreens�
o e orientaç�
o de sua profiss�
o e de sua
pr�
tica docente.
REFERÊNCIAS
BORGES, C. A formaç�
o dos docentes de Educaç�
o F�
sica e seus saberes profissionais. In:
BORGES, C; DESBIENS, J. (Orgs.). Saber, formar e intervir para uma educa�
�o f�
sica
em mudan�
a. Campinas, SP: Autores associados, 2005.
TARDIF, M. Saberes docentes e forma�
�o profissional. 16 ed. Petr�polis, RJ: Vozes, 2014.
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RESUMO
O objetivo desse texto é contextualizar historicamente o curso de EF da UEMG-Ibirité, com
intuito de compreender como as trajetórias curriculares se concretizaram mediante novas
legislações e demandas. Os documentos do curso e diálogos com sujeitos presentes nessa
trajetória foram os elementos para a escrita. As transições curriculares ocorreram em curto
espaço de tempo e as adequações demandaram posicionamento político e acadêmico em
defesa de uma EF de qualidade e socialmente referendada.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física; Formação Docente Ampliada.
INTRODUÇÃO
Quando se inicia a produção de conhecimentos sobre a profissão e a profissionalização
docente, muitos fatores são considerados como relevantes, não só como um campo de
pesquisa, mas como um lugar de lutas e disputas. Nesse sentido, cada vez mais é solicitado ao
legislador “dar voz” aos diferentes personagens que compõem a formação e atuação docente.
Enquanto um órgão que tem como missão: “a busca democrática de alternativas e
mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência,
assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da

1
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educação nacional de qualidade,” (MEC, 2018), o Conselho Nacional de Educação atua com
atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação.
Dentre várias normativas produzidas e publicadas, em 2018 emitiu novas Diretrizes
estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 6/2018, para os cursos superiores de Educação
Física que delineia como devem acontecer, contudo, não dão conta de contemplar
particularidades de cada localidade, inseridas em seus contextos. Desse modo nós, docentes
do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG) – unidade Ibirité, redigimos esse texto com o objetivo de contextualizar
historicamente o curso de Educação Física (EF), bem como a região em que se insere.
Nossa proposta se justifica por considerarmos importante produzir literatura que
apresente elementos que possam somar ao olhar do legislador e evidenciar a necessidade de
cada vez mais sermos convidados ao diálogo no que diz respeito a pensar a educação e a
formação de professores, nesse caso.
A trajetória que percorremos para produzir os elementos para esse texto se deu por
consultas a documentos do curso de EF da unidade Ibirité 2 e diálogos com sujeitos que
estiveram presentes nessa trajetória. O intuito é de buscar informações sobre a história da
unidade e do curso de formação de professores inserido nessa região; sobre a transição de
instituição privada para pública e seus currículos; fazer o resgaste do Projeto Político do
Curso - PPC e os desafios até chegar no atual currículo de 2016; apresentar o caráter ampliado
do PPC de 2016.
UEMG-IBIRITÉ: PERCURSOS, ESCOLHAS E CONSOLIDAÇÃO DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
O curso de EF tem seu ato legal de autorização em fevereiro de 2001 (Decreto
Estadual Nº 41.733 de 25 de junho de 2001), e renovado em 2014. Antes de ser organizado
pela UEMG, o curso de EF foi pensado pelo Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira
(ISEAT), dentro da Fundação Helena Antipoff (FHA), que iniciou suas atividades em 2003.
A FHA tem seu marco de criação do Instituto Superior de Educação Rural (ISER) em
1955. Esse foi um órgão de ensino superior destinado à pesquisa, orientação, supervisão e
especialização em assuntos de Educação Rural. Em 1970, o ISER foi transformado em
2
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Fundação Estadual de Educação Rural (FEER) e dedicou-se à formação de especialistas de
ensino primário e professores primários para a zona rural. Em 1978 a FEER passou a
designar-se Fundação Helena Antipoff. Essa fundação formou professores para atuação na
região metropolitana de Belo Horizonte atendendo também municípios como Sarzedo, Ibirité,
Mario Campos, Brumadinho, São Joaquim de Bicas, dentre outros da região em Minas
Gerais.
A partir de 2001, a FHA passa a oferecer Cursos Superiores de Licenciatura do
ISEAT, por meio do Centro de Pesquisas e Projetos Pedagógicos – CPPP, uma instituição
privada. Em meados de 2009, após 5 meses de lutas e manifestações por não pagamento de
salários, o Ministério Público foi acionado e intermediou a negociação com o Estado. Após
esses fatos houve a estadualização, todos os funcionários foram demitidos e, quem desejou
retornar, foi dada a oportunidade, porém com salários reduzidos a menos da metade. Cerca de
80% dos docentes dos 5 cursos de licenciatura existentes não retornaram e os cursos tiveram
que "reiniciar".
O objetivo do ISEAT de formar professores para atuar na educação básica esteve em
consonância com a missão da UEMG de promover o ensino, pesquisa e a extensão de modo a
contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a integração
dos setores da sociedade e regiões do Estado.
O curso de Educação Física do ISEAT em 2003 contou com uma equipe de docentes
comprometida com a formação de licenciados cujos eixos formativos eram pensados
promovendo o conhecimento da Educação Física escolar. A formação de professores e
articulação com os cursos de Pedagógica, Letras, Matemática e Ciências biológicas na
unidade promoveram um lugar privilegiado para formação de professores e educação no
campo.
A transformação do ISEAT em Unidade Acadêmica da UEMG foi fruto de lutas e de
uma construção coletiva, com a participação de atores que, contribuíram para a consolidação
de uma instituição que se constitui como referência na formação de professores para a
educação básica. No ano de 2013, por meio do primeiro concurso, ingressou um grupo de
professores efetivos que, na unidade, vão construindo as estruturas universitárias
(Departamentos, colegiados, conselho universitário, etc.).

A UEMG é uma universidade pública estadual que adota um modelo multicampi que
tem força política e social para o desenvolvimento regional, mas também tem uma dificuldade
orçamentária de manutenção de sua autonomia e estruturas. A UEMG foi criada em 1989,
mediante determinação expressa no Art. 81 do “Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT” da Constituição do Estado de Minas Gerais e a sua estrutura foi
regulamentada pela Lei nº 11.539, de 22 de julho de 1994. A UEMG está no cenário
educacional do Estado, com presença em 14 Territórios de Desenvolvimento, sendo 17
municípios com cursos presencias e 7 polos de Educação à Distância, comprometida com sua
missão de promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão de modo a contribuir para a formação
de cidadãos.
DAS TRANSIÇÕES DOS CURRÍCULOS
O curso de EF do ISEAT em 2003 se dedicou à formação de licenciados cujos eixos
formativos eram pensados promovendo o conhecimento da Educação Física escolar. Em 2013
outro grupo de professores constrói um novo Projeto Político de Curso (PPC) cujos eixos
formativos são reorganizados apresentando um novo equilíbrio entre disciplinas, articulando
as bases biológicas e educacionais.
O PPC elaborado no ano de 2016 foi construído coletivamente, pensando uma
formação de caráter ampliado. Buscou-se fornecer um protagonismo na dinâmica escolar, mas
sem esquecer os diversos espaços educativos que compõem o grande campo da Educação
Física. Foi pautado na Resolução Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 do CNE, e em outras
Diretrizes nacionais e regionais, e apresenta como objetivo:
O objetivo da licenciatura em Educação Física da UEMG - Ibirité é fomentar
a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo em uma construção coletiva e democrática para o exercício da
docência e da gestão de projetos educacionais nos espaços de atuação da
Educação Física.

Esse documento contou com uma construção coletiva de professores de diferentes
especialidades na escrita do PPC. A formação então foi pensada em para quatro eixos
formativos: Eixo 1 - Aspectos Históricos, Culturais e Pedagógicos da Educação Física; Eixo 2
- Aspectos psicológicos e comportamentais do movimento humano, Eixo 3 - Estudos do
Lazer e Eixo 4 - Fisiologia e biodinâmica. Esses eixos organizam as disciplinas obrigatórias

do curso que se somam aos estágios, práticas de ensino, atividades integradoras, pesquisa e
extensão.
É relevante ressaltar que a rapidez com a qual as DCNs são produzidas (2015 para
2018 são 3 anos) dificultam a consolidação e avaliação dos currículos quando encarnados.
Desse modo, temos algumas impressões que surgem da observação da relação dos sujeitos do
curso com sua estrutura. Uma dessas impressões se refere à pouca diferença entre bacharelado
e licenciatura que um currículo de caráter ampliado foi pensado no PPC de 2016.
Seja em razão do grupo de professores que ali estava escrevendo o documento, o
processo de construção foi de escuta e debates exaustivos que auxiliaram na produção de um
currículo que circulava entre diferentes áreas do conhecimento da EF. A estrutura produzida
possibilita o diálogo interdisciplinar e o reconhecimento da amplitude possível de atuação
para o egresso de um curso de Educação Física. Consequentemente, o curso de EF da unidade
Ibirité, antes mesmo das novas diretrizes (2018) já era entendido como formação
única/ampliada pela estrutura de seus eixos disciplinares.
O curso de EF licenciatura da região de Ibirité tem a taxa de ocupação de vagas de
entrada de 100%. Em uma avaliação dos cursos da UEMG no ano de 2019, mantém uma
ocupação de 70% das vagas do curso. Vale lembrar ainda que a perda de ocupação nos anos
de 2017, 2018, e 2019 tiveram o impacto da mudança na forma de ingresso e o baixo
investimento de assistência estudantil na unidade por parte de órgãos competentes. Esse dado
promove inferências da importância da licenciatura para essa região do Estado de Minas
Gerais e fortalece a necessidade da licenciatura e a manutenção de vagas destinada a elas.
Importante ressaltar que esse grupo de docentes passou por diferentes pressões para
somar o bacharelado (influências similares para a construção da pós-graduação), e a estratégia
encontrada foi fortalecer os elementos da formação ampliada pré-existente no curso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do percurso histórico do curso em questão, foi possível perceber que as
transições curriculares ocorreram em um curto espaço de tempo e que as adequações
demandaram posicionamento político e acadêmico em defesa de uma EF de qualidade e
socialmente referendada.

Os desafios para o novo currículo baseado nas novas diretrizes não são simples,
especialmente em tempos de pandemia, pois contamos com toda uma articulação virtual de
discussões para produção de escrita. Somam-se às dificuldades, a necessidade de ampliação
de quadro de professores, bem como a dificuldade estrutural. Essas dificuldades podem ser
compreendidas pela história da nossa unidade que foi encampada a uma grande universidade
(UEMG), sem recursos próprios, com dificuldade de autonomia e a nossa unidade ocupa
espaço de uma grande Fundação (FHA) da região com suas necessidades e prioridades.

HISTORICAL CONTEXTUALIZATION OF THE PHYSICAL
EDUCATION COURSE AT UEMG-UNIDADE IBIRITÉ AND ITS
RESPECTIVE CURRICULAR CONSTRUCTIONS
ABSTRACT
The objective of this text is to historically contextualize the PE course at UEMG-Ibirité, in
order to understand how the curricular trajectories were materialized through new
legislation and demands. The course documents and dialogues with subjects present in this
trajectory were the elements for writing. Curriculum transitions occurred in a short period of
time and adjustments required political and academic positioning in defense of quality PE
and socially endorsed.
KEYWORDS: Curriculum; Physical Education; Extended Training.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL CURSO DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE UEMG-UNIDADE IBIRITÉ Y SUS RESPECTIVAS
CONSTRUCCIONES CURRICULARES
RESUMEN
El objetivo de este texto es contextualizar históricamente la asignatura de Educación Física
de la UEMG-Ibirité, con el fin de comprender cómo se materializaron las trayectorias
curriculares a través de la nueva legislación y demandas. Los documentos del curso y los
diálogos con sujetos presentes en esta trayectoria fueron los elementos para la escritura. Las
transiciones curriculares ocurrieron en un corto período de tiempo y los ajustes demandaron
una posición política y académica en defensa de una EF de calidad y con respaldo social.
PALABRAS CLAVE: Currículo; Educación Física; Formación de profesores ampliada.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Atividades rítmicas e expressivas 1; currículo obrigatório 2; formação
inicial 3.
INTRODUÇÃO
As aulas de educação física (EF) nas escolas se configuram pela presença de
diferentes tipos de conteúdos separados em blocos conforme designado nos documentos bases
da educação nacional. O bloco composto pelas atividades rítmicas e expressivas (ARES), tem
como objetivo principal o trabalho de atividades cadenciadas e/ou guiadas por estímulos
sonoros funcionando como forma de linguagem e de expressão da interação entre o corpo e o
meio (BRASIL, 2017).
A importância desse conteúdo se dá pela valência física ritmo estar presente e auxiliar
na construção e no desenvolvimento de outras manifestações corporais, o aluno que entende o
ritmo entende também o seu corpo, como lidar com diferentes estímulos, velocidades, com a
forma de se expressar e de se conhecer (JESUS, 2008). Na escola, será o professor de EF,
responsável por transmitir e trocar esse conhecimento para com os estudantes. Uma boa
atuação desse profissional tem um vínculo estreito com a sua formação inicial.
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É na formação inicial, conceituada como o período de graduação, em que o futuro
professor, irá ter ou não contato com os conteúdos que serão ministrados no ambiente escolar
e a sua importância, é nesse momento que ele poderá repensar sobre os conceitos da
educação, sobre a sua didática e ensino (RINALDI, 2008). Nesse contexto, o objetivo desse
artigo foi verificar como o bloco de conteúdo “ARES” está sendo tratado no currículo mínimo
dos cursos de licenciatura em EF das universidades públicas do estado do rio de janeiro. para
nortear nosso objetivo, se faz necessário perguntar: de que maneira são abordadas as “ARES”
no currículo mínimo dos cursos de licenciatura em educação física dessas universidades?
METODOLOGIA
Este estudo é de caráter qualitativo descritivo utilizando a análise de documentos
como instrumento para a depuração dos dados. Foram utilizadas as ementas das disciplinas
obrigatórias dos quatro cursos de Licenciatura em EF das universidades públicas de ensino do
Rio de Janeiro, esses foram escolhidos por totalizarem a oferta de cursos públicos da
modalidade no estado do Rio de Janeiro.
Os dados foram coletados durante o ano de 2018 nos sítios de cada IES em questão
(UERJ, 2018; UFF, 2018; UFRJ, 2018; UFRRJ, 2018). Foram definidos como critério de
inclusão na seleção das disciplinas que dialogam com a temática, palavras e/ou expressões
que fazem referência ao contexto, podendo ser encontradas na nomenclatura e/ou na descrição
das próprias ementas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo pode inferir que a carga horária total ofertada sobre o conteúdo das ARES
nos cursos de EF corresponde, aproximadamente a 6,5% da soma da carga horária obrigatória,
o que nos leva a crer em uma oferta pouco significativa. Além disso, o conteúdo acaba por se
restringir às manifestações folclóricas, limitando a experiência vivida nesse ambiente pelos
licenciados e consequentemente sua incorporação na escola. Atrelado a esse fator, vivências
motoras pré universidades, podem influenciar a segurança em relação ao conteúdo, como
muitos chegam à universidade sem ter tido acesso a experiencias desse conteúdo, esse
processo é intensificado.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Formação humana; Esporte; Futebol.
INTRODUÇÃO
O curso virtual “Futebol e Formação Humana: elementos históricos e pedagógicos”
tem origem a partir de mudanças no projeto de extensão “Academia e Futebol” da Secretária
Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério da Cidadania em
parceria com a Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPELPA).
A partir de março de 2020 por advento da pandemia da COVID-19, a UFPA por meio
de um grupo de trabalho determinou preventivamente a suspensão das atividades acadêmicas
e administrativas. Assim, realizamos várias ações de modo virtual ao longo do ano de 2020.
Dando continuidade as atividades do projeto, a iniciativa foi propor um curso virtual sobre o
futebol, iniciando em 2021, possibilitando a formação da equipe, bem como, de professores e
estudantes.
O curso teve por objetivo apropriar-se de instrumentos históricos e teóricometodológicos do futebol enquanto produção humana, através de análises dos aspectos sóciopolíticos e pedagógicos que o tornou uma prática contraditoriamente elitizada e popular no
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Pará e no Brasil. Os temas foram pensados levando em consideração a abrangência, as
questões culturais que permeiam o âmbito futebolístico.
O futebol está no campo dos esportes e é um fenômeno social resultado das relações
sociais. Como produção humana é tema da cultura corporal fazendo parte da sociedade que o
pratica, na qual indagamos seus preceitos e suas adequações culturais (COLETIVO DE
AUTORES, 2012).
ANÁLISE DAS TEMÁTICAS E DOS DEBATES
O curso foi subdividido em duas etapas. Cronologicamente os temas da primeira parte
foram: Aspectos históricos do Futebol no Brasil e no Pará; Torcidas Organizadas de Futebol:
a gênese da rivalidade do “clássico da Amazônia” e Mercantilização do Futebol: das fábricas
aos palcos (estádios/mídia).
Abordamos aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos do futebol no estado
do Pará e no Brasil. Após, ampliamos essa compreensão, do papel das torcidas organizadas no
processo de constituição do futebol enquanto fenômeno esportivo e cultural, das
desigualdades no acesso, participação, no processo de profissionalização do futebol e sua
evolução enquanto competição esportiva.
No segundo momento tratamos sobre o futebol feminino no Brasil: histórias e
perspectivas; Futebol e política pública: o debate de gênero e questões étnico-raciais e
organização do trabalho pedagógico para o ensino do futebol. Nesta etapa debatemos questões
sociais, os desafios de ser mulher no “mundo da bola” frisando as relações de gênero e
étnicos-raciais, bem como reflexões e possibilidades de políticas públicas.
Aludimos também elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico na
educação física na perspectiva teórica da Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2011) e na
abordagem Crítico-Superadora, possibilitando a elaboração da transmissão de saberes
sistematizados sobre futebol em espaços não escolares.
METODOLOGIA
O curso se deu de forma virtual, com oito temas de aulas, onde um professor (a) foi
convidado (a) para ministrar cada temática, de tempo de até duas horas e meia, com a
participação dos cursistas por meio de perguntas e considerações a respeito do tema. O curso

ocorreu de fevereiro à junho do corrente ano, as aulas foram exclusivamente virtuais através
do canal da rede LEPEL-PARÁ no YouTube.
DISCUSSÃO
Alcançamos em torno de 50 pessoas da área da educação física e afins, entre alunos
da graduação e professores do estado do Pará e de outros estados que atuam com o ensino do
futebol, tanto em espaços escolares como não escolares. Pudemos constatar a existência da
força esportiva, que possui características que envolvem questões mercadológicas e
socioculturais que refletem sobre as dimensões pedagógicas (MATIAS, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os contributos do curso nos ajudaram a tratar o futebol para além da técnica e da
tática, aparando esta prática humana nos contextos sociais da qual ele é uma manifestação.
Logo, trouxe reflexões sobre aspectos humanizadores, acerca do futebol como prática
corporal, ampliando a compreensão desse esporte com destaque para possibilidades de ensino.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: diário de bordo; pibid; formação inicial.
INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência situou-se na construção dos diários de bordo, durante
a participação no Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID) de
Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE), a partir das experiências vividas no
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (Cap/UFPE).
Esta escola desenvolve, de forma indissociável, atividades de ensino, pesquisa e
extensão com foco nas inovações pedagógicas e na formação docente inicial e continuada,
ofertando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio (UFPE, 2015, p.28). Sendo
assim, a construção dos diários de bordo buscou trazer uma reflexão crítica, diante das
observações e vivências cotidianas como o processo de ensino-aprendizagem e suas
dificuldades ao longo do percurso.
A apresentação desse relato de experiência tem como objetivo apresentar o processo
de construção do diário de bordo como instrumento pedagógico na formação docente inicial
no contexto do PIBID em uma escola pública federal.
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METODOLOGIA
Através da perspectiva de uma relato de experiência descrevemos as vivências com
período datando entre os meses de outubro de 2020 e março de 2021 a partir da orientação do
docente supervisor em elaborarmos, e executarmos, um plano de observação de diferentes
componentes curriculares como (matemática, português, biologia, educação física) partindo
desde o 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, destacando como a
construção dos diários de bordo contribuíram com a formação inicial como instrumento para
reflexão do processo de inserção no chão da escola.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O uso do diário de bordo como ferramenta possibilita a reflexão sobre a prática
pedagógica, sendo um recurso que estimula os futuros docentes a serem pesquisadores e
desenvolvedores de novas práticas.
Porlán e Martín (1997) afirmam que o uso do diário de bordo
Permite refletir sobre o ponto de vista do autor e sobre os processos mais
significativos da dinâmica em que está imerso. É um guia para reflexão
sobre a prática, favorecendo a tomada de consciência do professor sobre o
seu processo de evolução sobre seus modelos de referência. (PORLÁN E
MARTÍN, 1997, p. 23)

Nessa perspectiva, em nossas anotações procuramos descrever os processos
metodológicos, situações decorrentes das aulas e a atuação de estudantes, durante as aulas em
contexto remoto, a partir da observação, a fim de exercitarmos a escrita, refletindo
criticamente a realidade em questão. As anotações eram feitas durante ou após as aulas
observadas relatando tudo que foi relevante para observar.
Faz-se necessário entender que os relatos do diário de bordo oferecem um panorama
significativo do que, em um olhar particular nosso, acontece na sala de aula, descrevendo
tanto atividades, como os processos. Refletir a escrita, portanto, favorece o desenvolvimento
da capacidade de observação, bem como da categorização da realidade. Porlán e Martín,
(1997) afirmam que “[...] a construção progressiva do nosso saber fazer profissional, o fato de
as coisas mudarem em aula [...] depende fundamentalmente de como sabemos lidar com a
relação entre teoria e prática, entre modelo e realidade” (p.63). Nesse sentido, como
estudantes da graduação em Licenciatura em Educação Física, foi fundamental trabalharmos a
escrita dos diários em exercício constante de observação prática.

CONSIDERAÇÕES
A escrita do diário é algo que vai se consolidando a partir das aprendizagens e da
prática do ato de escrever sobre o que se faz e se observa. Importante destacar que a escrita é
uma forma de expressão que capacita o sujeito a pensar, sendo utilizada diante do contexto,
como instrumento pedagógico que possibilita percerber a importância do mesmo para a
formação docente.
Servindo como subisídio para as nossas futuras práticas docentes, como mecanismo de
reflexão crítica, a expericência da escrita dos diários de bordo constituiu-se como um avanço
qualitativo em nossa formação iniail em Educação Física, por permitir esse processo de
refletir sobre a prática e fornecer elementos para novas ações.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta a experiência da Educação Física a partir da atuação
enquanto residente nos dispositivos de saúde mental. Os questionamentos perpassaram por
saber o que se faz em nome da educação física e da saúde mental? O trabalho buscou
aproximação na abordagem dialética. Foi possível verificar que a atuação da educação
física nesses espaços demanda compreensões históricas, políticas e sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Relato de Experiência; Educação Física e Saúde Mental; Atuação
Profissional.
INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem sua relevância a partir do momento que a Educação Física dispõe de
espaço para atuar e construir perspectivas na saúde mental. Assim, questiona-se: qual é o
lugar e o papel desempenhado pela Educação Física na saúde mental? Constatamos que as
demandas em saúde mental superam/ultrapassam capacidades específicas, fazendo emergir
nesse espaço a necessidade de profissionais com capacidades diferentes, no entanto com
experiências complementares, ou seja, um campo multiprofissional.
Baseado na ausência de um trabalho sistematizado e contínuo pelo Professor de
Educação Física na rede de saúde mental em Macapá, haja vista que não existe esse
profissional contratado integrando a equipe e essa atuação se dá de forma rotativa, apenas
pelos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Esta proposta teve como objetivo elaborar um
relato de experiência de atuação neste campo e desenvolver por meio do mesmo, uma
sistematização das estratégias de atendimento, considerando não só as contribuições
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específicas do campo da Educação Física, mas um caráter multidisciplinar que auxilie na
reabilitação de paciente/usuário em sofrimento e/ou transtorno psíquico dependentes ou não
do uso abusivo de substâncias psicoativas.
METODOLOGIA
Essa pesquisa busca compreensão na abordagem dialética, bem como, o modo que os
seres humanos interpretam essas relações com o meio concreto, nesse sentido lançamos mão
das premissas da concepção materialista histórico e dialética de Marx e Engels, em que eles
apontam que, “são os indivíduos reais, a sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as
que encontraram quanto as que produziram que determinam o seu desenvolvimento”
(MARX, ENGELS, 2009, p. 23-24).
Saviani (2015) delimita ao tratar o significado do conhecimento em Marx, que o ato
de conhecer é criativo não enquanto produção do próprio objeto de conhecimento, mas
enquanto produção das categorias que permitam a reprodução, em pensamento, do objeto que
se busca conhecer. Nesse sentido o homem, segundo o Coletivo de Autores (2012), ao se
apropriar da Cultura Corporal dispõe intencionalmente do lúdico, artístico, agnóstico, estético
ou outros. Essas categorias representam ideias e conceitos produzidos pela consciência social,
com significações objetivas (COLETIVOS DE AUTORES, 2012).
Os eixos de atuação da Educação Física, abordados nesse relato situam-se
respectivamente na atenção terciária, nível de atenção à saúde que fornece atendimento de
alta complexidade e secundária, serviço especializado em saúde mental. O primeiro na
atenção hospitalar, Enfermaria Psiquiátrica do Hospital das Clínicas e o segundo no Centro
de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPSAD), os dois dispositivos têm suas
administrações ligadas ao Estado. As atividades foram desenvolvidas entre 2019 até o início
de 2020.
RELATO
A exposição é formada principalmente com imagens, possibilitando visualizar o
trabalho desenvolvido a partir de alguns elementos da Cultura Corporal, compõem também
experiências relacionadas a esses dois espaços de saúde mental, consideradas de suma
importância para construir diálogos menos estigmatizantes.

ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DOUTOR ALBERTO
LIMA (HCAL)
No plano estratégico de atuação optou-se por criar um cronograma de atividade
semanal baseado nos seguintes eixos: elementos da cultura corporal voltadas para a
consciências corporal (técnicas do tai chi, pilates, ginástica, dança e alongamento); voltadas
para o condicionamento físico (treinamento funcional) e atividades lúdicas e esportivas
(voltadas para habilidades motoras). Além dessa programação foi destinado, momentos de
escuta e de interações com pacientes acamados ou com baixa tolerância a atividades
coletivas.
As atividades direcionadas a consciência corporal e condicionamento físico ocorriam
após o lanche. Os espaços para essas atividades se dividiram entre o pátio e a sala de
praxiterapia. Logo após a atividade direcionada os pacientes eram liberados para atividades
livres, como ouvir música, jogar dominó entre outros até o horário de almoço, no final da
manhã os prontuários dos pacientes eram evoluídos conforme suas participações nas
atividades. O desenvolvimento desse trabalho ocorreu em consonância com a programação da
terapia ocupacional que desenvolve de segunda a sexta atividades lúdicas de pintura,
assembleia dos pacientes e cinema.
Para além das experiências coletivas, aprendi muito com os que ali viviam, pacientes
que foram abandonados e negados de viver em liberdade, essas pessoas perderam o vínculo
familiar e estavam totalmente dependentes dessa instituição, no entanto sempre que podiam
expressavam a necessidade de sair daquele lugar. Destaco aqui dois deles, e os chamo por
seus apelidos, a primeira, JUJU e o segundo, Seu Ronald.
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
(CAPSAD) “ESPAÇO ACOLHER”
As ações desenvolvidas dentro do CAPSAD foram um pouco diferentes do trabalho
realizado na psiquiatria, os cuidados ali eram diferentes, os usuários (agora não mais
paciente) são atendidos com mais autonomia, ligado sobretudo as características que o
serviço oferece. Por ser um espaço de acolhimento, a troca de experiências e o diálogo
cotidiano, demonstra-se importante na construção de um processo de interação e
comunicação, entre profissionais e usuários.
A rotina no CAPSAD era direcionada principalmente pelas oficinas, algumas mais
fechadas para determinado perfil, como é caso das oficinas de álcool, redução de danos,

múltiplas drogas, prevenção de recaídas, grupo mulheres e de famílias; outras mais abertas
destinadas ao público geral, como é caso das oficinas de música, jardinagem, expressão livre,
motivacional, praticas corporais, encontros poéticos e esportes.
O trabalho realizado nesse espaço foi bem diversificada, algumas foram
acompanhadas, junto aos preceptores, a exemplo das oficinas de álcool, redução de danos,
oficina de música e esportes; outras foram desenvolvidas com mais autonomia, a exemplo das
oficinas de práticas corporais e encontros poéticos. Para além dessas experiências citadas
houve também trabalho com o acolhimento, estudo de caso e evolução dos prontuários após
cada atividade.
DISCUSSÕES
Ao pensar o papel e o lugar da Educação Física nesses espaços precisamos considerar
algumas dimensões, a primeira é a do direito que essas pessoas têm a experimentar o que há
de mais desenvolvido na cultura corporal produzido pela humanidade, a segunda é a
compreensão pelo profissional de que a especificidade do público não é um fator limitante e a
terceira é que o Professor de Educação Física incorpora elementos gerais da saúde mental.
A partir do trabalho desenvolvido, percebeu-se uma melhora no desenvolvimento
psicomotor dos pacientes internados, através do ganho de habilidades motoras e avanços nos
padrões de reorganização psíquica. Constatou-se que as atividades de práticas corporais e a
construção do vínculo terapêutico nesse ambiente corroboram para a construção de laços
afetivos e consequentemente melhora no quadro psicótico.
Como aponta Wachs e Fraga (2009) o Professor de Educação Física não deve apenas
desenvolver as capacidades técnicas as quais foram adquiridas na formação básica, mas uma
prática acolhedora que gere ações desinstitucionalizantes. No campo profissional observa-se
que a não obrigatoriedade ou a não contratação do Professor de Educação Física nesses
dispositivos de Saúde Mental, dificulta a construção de um trabalho solido no plano
terapêutico desses serviços.
Portanto em análise geral considera-se as experiências construídas nesses 12 meses,
nos serviços de saúde mental em Macapá, como ponto de partida para compreensão do que se
faz em nome da Educação Física e mais além, o que se faz em nome da Saúde Mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou trazer algumas reflexões, a partir da perspectiva dialética,
sobre as experiências e aproximações da Educação Física e Saúde Mental, desenvolvidas no
Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Amapá. Sobre o
Programa, considera-se como fundamental espaço de trabalho e formação continuado no
campo da saúde/saúde mental, no entanto por ser uma formação em serviço e demandar uma
grande carga horária prática, observa-se um despreparo do colegiado em garantir o conteúdo
teórico que cabe em uma pós-graduação.
Sobre o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial em Macapá, não foi possível
verificar se a mesma possui uma capilarização de fato. Silva (2018) constatou ao analisar os
documentos da Secretaria Estadual de Saúde que a própria instituição reconhece que “o
Amapá não tem uma rede estruturada, regionalizada e hierarquizada em saúde mental que
atenda a demanda de acordo com as necessidades dos usuários” (SILVA, 2018, p. 120). Isso
corrobora com a forma que alguns serviços de saúde mental foram inaugurados em Macapá,
por demanda judicial.
Considerando o processo de experiência e conexão com a saúde mental e suas
diferentes dimensões foi possível verificar que o papel da Educação Física ao mesmo que
parece ser especifico, não o é, pois, as condições para atuar nesses espaços de forma
contextualizada exige compreensões históricas, políticas e sociais, essas condições não são
dadas na formação inicial e talvez nem na formação continuada, porém estão dadas na origem
da
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classe.
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multiprofissional/interprofissional? Sim, é possível, porém é preciso deixar-se afetar por esse
espaço e também afetá-lo.

PHYSICAL EDUCATION AND MENTAL HEALTH: EXPERIENCES
AND APPROACHES FROM THE MULTIPROFESSIONAL
RESIDENCE
ABSTRACT
The present work presents the experience of Physical Education from the performance as a
resident in mental health devices. Did the questions pervade knowing that it is done in the
name of physical education and mental health? The work sought to approach the dialectical

approach. It was possible to verify that the performance of physical education in these spaces
demands historical, political and social understandings.
KEYWORDS: Experience Report; Physical Education and Mental Health; Professional
performance.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD MENTAL: EXPERIENCIAS Y
ENFOQUES DESDE LA RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL
RESUMEN
El presente trabajo presenta la experiencia de la Educación Física desde la actuación como
residente en dispositivos de salud mental. ¿Permearon las preguntas sabiendo que se hace en
nombre de la educación física y la salud mental? El trabajo buscó acercarse al enfoque
dialéctico. Se pudo constatar que el desempeño de la educación física en estos espacios
demanda entendimientos históricos, políticos y sociales.
PALABRAS CLAVES: Informe de experiencia; Educación Física y Salud Mental;
Rendimiento profesional.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata de compartilhar a experiência do Estágio de Docência de
Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) do curso de Licenciatura em EF da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o desenvolvimento da disciplina por
meio de encontros síncronos semanais. Tal experiência ocorreu entre janeiro e maio de 2021,
no modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Os encontros tinham duração média de 2
horas e contavam com a participação da professora da turma, a monitora e os/as estudantes.
Também tivemos a participação da coordenadora e das professoras da Escola parceira, na qual
realizamos o estágio, e, eventualmente de uma estagiária docente que acompanhava a
professora da turma em outra disciplina, colaborando com o processo pedagógico.
A prática do estágio de docência se deu por meio de discussões sobre a EF na EI,
sobre o modelo de ERE e a prática pedagógica nesse contexto, leitura e compartilhamento de
textos, construção do Plano de Trabalho, planejamento e construção de vídeos com propostas
de atividades lúdicas para as crianças da Escola. Cada estudante ficou responsável por uma
turma da EI e por manter contato com a professora referência dessa turma. A escola conta
com 3 turmas de Maternal I (com 10 crianças), 3 turmas de Maternal II (com 10 crianças), 2
turmas de Jardim A (com 20 crianças) e 2 turmas de Jardim B (com 20 crianças).
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Cabe destacar que em razão da pandemia, as atividades presenciais e práticas de
estágios dos cursos de licenciatura da UFRGS (daqueles que decidiram oferecer o estágio no
semestre em pauta) foram substituídas para o modelo de ERE, com o uso de tecnologias
digitais de informação e comunicação. O modelo ERE foi implementado na UFRGS em
agosto de 2020, referente ao primeiro semestre letivo de 2020 e está em vigor até o momento
(sendo que o primeiro semestre de 2021 inicia em agosto de 2021).
ENCONTROS SÍNCRONOS: CONSTRUÇÃO COLETIVA
Diante do cenário mundial resultante da pandemia, as práticas educacionais foram
profundamente afetadas e tiveram que se adequar à essa nova realidade, propondo possíveis
respostas emergenciais para a suspensão presencial de diversas atividades (CASTIONI et al.,
2021). As instituições de ensino tiveram que repensar a dinâmica instituída, procurando
preservar a qualidade do ensino e a igualdade de acesso a todos/as estudantes. As formas de
interação entre estudantes e docentes precisou ser reavaliada e reconstruída, criando
estratégias de comunicação que pudessem dar conta, de algum modo, das aulas presenciais,
com o desafio de (re)estruturar os processos de ensinar e aprender em espaços diferentes do
habitual ambiente presencial acadêmico.
As aulas síncronas semanais, com a possibilidade de todos/as envolvidos/as
participarem com câmeras e microfones abertos, foram fundamentais para a condução do
Estágio de Docência e para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Nesse
sentindo, a escolha da tecnologia digital de comunicação e do ambiente virtual de
aprendizagem, que permitiu a utilização de várias câmeras simultâneas, favoreceu a criação
de vínculo entre a docente, a monitora e a turma.
Esse modelo de aula possibilitou criar e manter a sintonia entre todos/as envolvidos/as,
minimizando a sensação de isolamento que pode, porventura, acompanhar o ERE e o
momento de vulnerabilidade social ao qual estamos submetidos/as. O ambiente virtual
construído foi um espaço de acolhimento e troca de saberes, que oportunizou ampliar as
discussões sobre a prática pedagógica da EF na EI, em especial no modelo de ERE, trazendo
para o grande grupo as demandas, as dúvidas, as dificuldades e permitindo a procura por
soluções erigidas de forma colaborativa e coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o ineditismo do momento atual, o desenvolvimento do Estágio Docente,
apesar dos diversos desafios que ocorreram durante o período, principalmente pelo
gerenciamento da pandemia e das discussões sobre o retorno ou não das aulas presenciais na
EI, foi construído e remanejado com clareza e objetividade, tendo nas aulas síncronas a
ancoragem para criação de vínculo, esclarecimento de dúvidas, tendo as soluções coletivas
como horizonte, o que auxiliou no desenvolvimento da prática pedagógica, na formação
docente e na construção do conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Diante da imprevista chegada da pandemia de COVID-19, vários setores da sociedade
sofreram alterações e tiveram que se adaptar, pois o cenário pandêmico exigiu a adoção de
medidas de controle em todas as esferas governamentais. Um dos setores impactados foi a
educação, já que escolas foram fechadas e as aulas presenciais foram suspensas por tempo
indeterminado.
Numa tentativa de diminuir esses impactos e como estratégia de contenção de danos,
várias escolas buscaram formas alternativas para manter o vínculo com o aluno e ofertar
aulas/atividades, contudo, foi conferido aos professores a importante missão de virtualizar
seus conteúdos e o processo educativo em tempo recorde (MORENO-CORREA, 2020).
Dentre as alternativas, uma que se destacou no Complexo Escolar Rilza Valentim, foi
a plataforma de rede social Facebbok, sendo a ferramenta selecionada pela possibilidade de
alcançar mais alunos, visto que a rede social era bastante utilizada pelos alunos e seus
familiares. Deste modo, buscando contribuir com este diálogo que se faz tão necessário neste
momento, o objetivo deste trabalho foi o de relatar estratégias adotadas para manter as aulas
no formato remoto e apresentar alguns diagnósticos encontrados no ambiente virtual a partir
da escola pública.
PROCESSO METODOLÓGICO
O presente relato parte das vivencias e intervenções como professora da rede
municipal de ensino no Complexo Escolar Rilza Valentim, na cidade de São Francisco do
Conde, desenvolvido a partir da necessidade urgente imposta pela COVID-19. Atendendo aos
1
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alunos matriculados nas turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I, sendo duas
turmas de cada série, totalizando 6. Para a coleta dos dados utilizou-se a observação, as
intervenções nas aulas/atividades, plano anual e planos de aula.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Apesar de ser uma problemática nova, já é possivel encontrar diversos estudos que
investigaram o trabalho docente durante a pandemia do COVID-19, como o de Santos et al.
(2021) e Souza et al., (2021). É interessante observar que estes trabalhos têm diversos pontos
de convergência no que se refere ao recrutamento súbito dos professores para o ensino remoto
e as dificuldades enfrentadas para tornar possível o ensino remoto, como podemos confirmar
com os estudos de Oliveira e Ribeiro (2021) quando dizem que a atual conjuntura pandêmica
acabou gerando exigências de novos aprendizados, sem que houvesse tempo hábil para a
preparação material ou psicológica, já que tudo ocorreu em caráter emergencial.
Sobre a atuação, podemos afirmar que foi um tanto caótica, principalmente nos meses
iniciais. Atividades que antes eram realizadas em minutos ou poucas horas, passaram a durar
horas intermináveis, como foi o caso dos vídeos elaborados no software online powtoon, em
uma das ocasiões, demorei 17 horas entre roteiro, criação e edição, no fim das contas o vídeo
ficou com pouco mais de dois minutos, isso é apenas um exemplo de como a carga horária
aumentou, em partes pelo detalhamento das atividades, mas isso também ocorria pela
inexperiência com as tecnologias e condições inadequadas de trabalho.
Em relação a participação dos alunos, após a seleção da plataforma, foi criado um
perfil em nome da escola e todas as famílias foram informadas sobre o acesso, mediante
comprovação de vínculo com a criança e a escola. As atividades foram assíncronas pela
impossibilidade de todos os alunos participarem ao mesmo tempo, ora pela falta de
equipamento, pois em alguns casos uma mãe dividia um celular com 4 filhos de turmas
diferentes, ora pela falta de acesso à internet. Dito isso, verificamos que a interação dos
alunos foi insuficiente, pois em todas as postagens o número máximo de respostas não
ultrapassou a décima posição, sendo cinco ou seis a quantidade mais recorrente de
participações somando as 6 turmas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto de aulas on line trouxe desafios ao trabalho pedagógico, além da
necessidade de reformular a didática, muitas vezes sem amparo financeiro ou/e de formação.
Embora tenha sido uma saída possível, essa experiência trouxe à tona as fragilidades nas aulas
remotas e evidenciou ainda mais as desigualdades sociais e como ela interfere na educação.
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RESUMO
Apesar do futebol ser o esporte mais popular do Brasil, muitos dos acontecimentos fora de
campo não são de conhecimento público. Buscando compreender as relações de trabalho
entre empresários e jogadores, foi desenvolvido esse trabalho etnográfico, à partir de um
excerto de uma dissertação de mestrado. Através de uma etnografia multissituada, foi
possível acompanhar as rotinas dos interlocutores. Em um ambiente marcado por muito
sigilo e discrição, o fazer etnográfico se mostrou um desafio.
PALAVRAS-CHAVE: etnografia; futebol; empresário.

INTRODUÇÃO
O futebol espetáculo para nós brasileiros não pode ser dado como algo exótico ou
desconhecido (DAMO, 2007). Apesar disso, existem nuances com as quais a maioria não está
familiarizado. Aquelas fora do campo, de bastidor e sem tanta notoriedade. Entender facetas
do futebol foram as mobilizações para este estudo que desdobra-se de uma pesquisa
etnográfica de mestrado, cujo objetivo geral foi compreender as relações de trabalho dos
empresários do futebol. Para esta, nosso propósito é apresentar como foram as mobilizações
etnográficas para atingir o objetivo proposto acima.
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ENTRE JANELAS E ANDARES (A METODOLOGIA)
Estudar futebol para quem o tem como familiar não é algo inviável. Pois, como diria
Gilberto Velho (1978), nem sempre o que é familiar pode ser necessariamente conhecido e o
que é conhecido também pode ser exótico. Como forma de etnografar este campo, fomos
seguindo DaMatta (1978), que preconiza que em toda jornada antropológica, o exercício do
etnógrafo é o de transformar o estranho em familiar e, por outro lado, o familiar em exótico.
Nesse movimento de estranhos e de conhecidos, asseguramos que o exoticizar fora mais
frequente.
Vivenciamos com os nossos interlocutores situações distintas, em multilocais, como
em centros de treinamentos, academias, torneios, competições, reuniões, restaurantes e
escritórios. A partir das observações-participantes fomos aprendendo, através de ações
profissionais e de narrativas, como se forjavam. Além disso, como meio de compreender as
interações entre empresários, jogadores e familiares, numa perspectiva relacional-simbólica, a
incorporação das lógicas e dos modos de 'jogar o jogo' dos aspirantes a ‘boleiros’ mostraramse importantes na compreensão daquele universo.
PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
Inicialmente, pensou-se em seguir quatro empresários gaúchos, os quais eram mais
próximos. No convite, fora explicado o teor da pesquisa, o que seria uma etnografia e se
estariam dispostos a compartilhar parte do seu tempo, principalmente, durante a realização de
suas atividades laborais.
Quando elegemos quem seriam os nossos interlocutores, possuíamos a noção de que a
investigação deveria ser estruturada pelos pressupostos da etnografia multissituada
(MARCUS, 2001). Pois, a produção de significados, as relações de poder estudadas não
estariam claramente ‘localizadas’ num tempo-espaço, sendo fundamental a compreensão na
perspectiva dos fluxos, dos deslocamentos, da circulação de pessoas, de objetos e de histórias.
Para tal, buscamos utilizar a etnografia em locais distintos, que, sempre que possível, os
detalhes não fossem abdicados em prol do uso de uma abordagem mais genérica. Pois,
conforme a antropóloga Rosana Pinheiro-Machado (2009), as etnografias multissituadas têm
como características menor densidade se comparadas às etnografias situadas. Assim como a
pesquisadora que procurou equilibrar a multissituada e a situada, buscamos esse balanço.

A produção de empiria começou relativamente bem, com a participação em jantares de
negócios, com entrevistas e acompanhamento de equipes de categorias de base. Inclusive,
fizemos incursão a uma competição de base no interior do Rio Grande do Sul com um de
nossos interlocutores em janeiro de 2019. Contudo, esse tipo de participação foi
enfraquecendo. Com o avançar da pesquisa, os infortúnios, os desencontros etnográficos
(ECKERT; ROCHA, 2004) foram aumentando. Aos poucos, os acessos foram sendo
restringidos e as portas se fechando.
Com as possibilidades diminuindo, passamos a rever as estratégias de campo. Como
observávamos que as oportunidades estavam cada vez mais ficando escassas, passamos a
esperar que janelas fossem abertas. Esse tipo de ação consistia em esperar que algum dos
nossos interlocutores estivesse pela região de Porto Alegre para contatá-lo. Como antes,
fazíamos semanalmente contato por meio de WhatsApp® com todos os interlocutores para
saber as suas disposições em nos atender, passamos a monitorar, via redes sociais basicamente, pelo Instagram®2, as suas posições para convidá-los para algum encontro, ou
seja, provocar uma situação etnográfica. Em suma, as "janelas de oportunidades" seriam o
esperar pela oportunidade.
O novo procedimento por bom tempo durou bem. Sendo assim, conseguiríamos
manter maior regularidade no campo junto a eles. Isso nos permitiria que mantivéssemos a
produção de empiria. Com o tempo, a nova estratégia foi ficando obsoleta. Nossos
interlocutores não atendiam mais como anteriormente. Acreditávamos, primeiramente, pelo
fato de homens de negócios terem a vida muito concorrida. Ainda, mesmo com a garantia do
sigilo de seus negócios e o anonimato de suas identidades, passamos a pensar que poderiam
achar que estavam sendo invasivos. Pois empresários de futebol lidam com suntuosos
volumes monetários e muitas vezes o sigilo nos negócios era fundamental. Essa concepção
começou a amadurecer quando durante uma incursão etnográfica no escritório de um dos
nossos interlocutores, ao pedir para observar uma reunião com familiares de atleta tivemos o
pedido negado. Esse fato nos fez repensar sobre os limites do estudo.
Mesmo que as decisões metodológicas parecessem razoáveis, temíamos que não
acontecesse mais o campo. Pensávamos que o material já produzido fosse suficiente, mas não
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para nossas pretensões. A todo instante, nos perguntávamos como ficaria a pesquisa sem esses
acessos?
Em relação às dificuldades e limitações do processo, encontramos estudos de grupos
dominantes, também chamadas de antropologias de grupos “up” (SCHUCH, 2012), uma
importante noção que ajuda a justificar algumas opções da pesquisa. Alguns aspectos
fundamentais nesses estudos de característica “up” apontados por Schuch foram sendo
vivenciados em nossa experiência, como a tensão em relação ao acesso ao campo de pesquisa,
as negociações com agentes do campo, assim como as possíveis preocupações dos atores
quanto a repercussão de dados divulgados. Todos estes fatores acabaram por implicar em uma
modificação das relações dos pesquisadores com os grupos pesquisados, abrindo mão da
centralidade da observação participante e buscando formas de interlocução e de valorização
de fragmentos que, num primeiro momento, pareciam não se conectar.
Como o nosso questionamento ao iniciar o campo estava em querer compreender o
"ser um empresário de futebol", deveríamos estar junto a eles, Observar as suas trajetórias,
vivenciar as suas rotinas, além de participar de suas ações profissionais seria essencial para
uma etnografia densa. Disso, surgia o dilema, como saber o que é ser um empresário sem o
seu convívio? Seria possível com encontros etnográficos esporádicos ou quase nenhum para
entender o universo? Talvez, sim.
Em que pese existisse certa proximidade entre um de nós e os nossos interlocutores
não se mostrou satisfatório para que permitissem os acessos desejados. No início do estudo, a
impressão era que estivéssemos no mesmo nível (andar) dos empresários. Porém, os indícios
surgiam de uma visão distorcida de mundo, em que a amizade no meio do futebol seria o
suficiente. Até então, pensávamos que seria satisfatório para que todos os acessos fossem
franqueados. Decididamente, não foi.
Aprendemos com o campo que tratar de objetos que envolvem negócios são
extremamente delicados. Assim como Bitencourt (2009) destacou em sua tese - a relação do
corpo com a máquina no treinamento esportivo em suas conexões práticas e simbólicas no
Clube Athletico Paranaense - em que vivenciou dificuldades de interlocuções e de
agenciamentos em arena pautada por sistemas hierárquicos sociais, também observamos que
se integrar a um cosmo de disposições de grupos distintos ao nosso não era tão fácil como
havíamos pressupondo.

Sem pensar em desistir, começamos a configurar um novo jeito de fazer a etnografia,
que consistiria em acessar a outros tipos de interlocutores, como jogadores, familiares de
atletas, dirigentes, técnicos e até mesmo outros empresários de futebol. Então, buscamos
nativos que até então não tinham a priori sido selecionados e assim, passamos a circular em
outros ambientes.
Como em etnografia não é nada incomum readequar as dúvidas e as presunções, pois
muitas vezes o problema enfocado sofre uma transformação radical em função de
preocupações que só vêm à tona através da pesquisa de campo (FONSECA, 1999), conosco
não foi diferente. Com isso, para responder à nova interrogação sobre "as relações de trabalho
dos empresários do futebol", à nossa investigação foram sendo adicionados mais
interlocutores. Fomos agregando outros empresários, como assessores de empresários de
futebol e familiares de jogadores. Porém, em nenhum momento desfizemos ou abandonamos
a espinha dorsal com os quatro interlocutores iniciais. Mediante isso, passamos a realizar uma
etnografia de cunho relacional.
Além de começarmos a constituir uma etnografia desse molde, pudemos construir
rotinas mais sistematizadas de imersão de campo. Se havia vantagem em conectar
interlocuções com familiares, essa seria uma. Além do mais, observamos a existência de
relações mais horizontais. Afora os novos interlocutores, passamos a utilizar outras maneiras
de acessar os circuitos futebolísticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou analisar as relações estabelecidas entre empresários de
futebol com seus atletas e familiares, através de um trabalho de campo que contou com o
acompanhamento e observação de alguns interlocutores. As escolhas metodológicas
convergiram para uma abordagem etnográfica, a qual pareceu mais adequada ao
aprofundamento que se buscava para a conclusão da pesquisa. O sigilo, as janelas que se
fecharam, a dificuldade em acessar andares e elementos empíricos, assim como as restrições
no acompanhamento destes empresários, foram obstáculos que tiveram que ser transpostos.
As situações apresentadas aqui dão conta de refletir sobre um fazer etnográfico em um campo
com sérias limitações de acessos e que, talvez por conta das questões mercadológicas e sigilo
estratégico, seja inacessível à pesquisadores com interesses nessa temática, necessitando uma
maior produção acadêmica acerca deste objeto.

BETWEEN WINDOWS AND FLOORS: REFLECTIONS ON AN
ETHNOGRAPHY WITH FOOTBALL INTERMEDIARIES
ABSTRACT
Despite football being the most popular sport in Brazil, many of the off-field events are not
public knowledge. Seeking to understand the working relationships between football
intermediaries and football players, this ethnographic work was developed from an excerpt
from a master's thesis. Through a multi-sited ethnography, it was possible to follow the
interlocutors' routines. In an environment marked by a lot of secrecy and discretion,
ethnographic work proved to be a challenge.
KEYWORDS: football; ethnography; intermediaries;

ENTRE VENTANAS Y SUELOS: REFLEXIONES SOBRE UNA
ETNOGRAFÍA CON INTERMEDIARIOS DE FÚTBOL
RESUMEN
A pesar de que el fútbol es el deporte más popular en Brasil, muchos de los eventos fuera del
campo no son de conocimiento público. Buscando comprender las relaciones laborales entre
intermediarios de fútbol y futbolistas, este trabajo etnográfico se desarrolló a partir de un
extracto de una tesis de maestría. A través de una etnografía multilocal, fue posible seguir las
rutinas de los interlocutores. En un entorno marcado por mucho secretismo y discreción, el
trabajo etnográfico resultó ser un desafío.
PALABRAS CLAVES: fútbol; etnografía; intermediario;
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RESUMO
Apresenta o estágio da Educação Física na Educação Infantil no Ensino Remoto
Emergencial e analisa as concepções discentes sobre o processo. De natureza qualitativa, os
dados foram obtidos via análise documental e questionário. A componente envolveu
atividades síncronas e assíncronas propostas pelos professores orientador e supervisor. As
concepções indicam prejuízos formativos dada a ausência do contato com as crianças e
cotidiano escolar. Conclui-se com o baixo aproveitamento do estágio.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; educação infantil; estágio supervisionado; ensino
remoto emergencial.
INTRODUÇÃO
As motivações que provocam a tessitura deste texto partem dos recentes confrontos
mobilizadores do cenário formativo de professores em cursos de licenciaturas em tempos de
pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Juntamente às questões históricas atreladas ao
estágio na formação inicial (PIMENTA, 1999, SILVA 2009), somam-se as problemáticas
oriundas do cenário inédito de Ensino Remoto Emergencial (ERE) nas universidades
brasileiras.
Os estágios curriculares, enquanto campo para trato e discussão dos aspectos da
Didática e Prática de ensino, historicamente, se encontra interpelado pela necessidade de
defender seu lugar na formação docente (PIMENTA; LIMA, 2006, LUDKE, 2009,
OSTETTO, 2008, 2011). Busca, assim, alinhar-se ao entendimento da complexidade dos
processos pedagógicos adquiridos neste tempo-espaço e que começam a exigir do estudante o
domínio das dimensões amplas e particulares do trabalho pedagógico.
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Assim, questionamos: como o estágio se legitima enquanto tempo-espaço de aquisição
e trocas de conhecimentos no ensino remoto na ótica dos estudantes-estagiários? É possível
concebê-lo na Educação Infantil (EI) em condições semelhantes de ensino remoto? Face aos
questionamentos, este estudo objetiva apresentar a oferta do estágio de um curso de
licenciatura em EF na EI analisar a concepção discente sobre o processo.
Esta investigação é relevante por abordar o papel assumido pelo estágio na formação
docente, configurando-se como componente singular para compreensão da docência em sua
totalidade, em especial, nas especificidades da EI. Além disso, pelas decisões metodológicas
permitirem visibilizar as concepções discentes em um período excepcional, caótico e
calamitoso, tal qual o de COVID-19.
DELINEAMENTO METODOLÓGICO
De caráter qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994), o locus de pesquisa abrange a
componente curricular “Estágio Curricular Obrigatório I”, ofertado a uma turma de
licenciatura em Educação Física de uma IES federal brasileira. Participaram nove estudantes
com idade entre 20 e 25 anos matriculados no 5° período letivo, com pelo menos 50% dos
créditos do curso integralizados. Todos possuem experiências em atividades de ensino,
pesquisa e extensão em campos da EF.
O procedimento de coleta ocorreu via análise dos documentos elaborados pela
componente e de questionário não estruturado disponibilizado on-line, composto pelas
questões: 1) Como você [estudante] caracteriza e significa a continuidade no curso de
licenciatura, em específico o Estágio na EI no ERE? 2) Quais as possibilidades e lacunas
formativas foram identificadas no Estágio I? Foram respeitados todos os cuidados éticos no
que consiste ao anonimato dos participantes por meio de nomes fictícios e preservação da
identidade das instituições.
O tratamento dos dados tenciona um cunho crítico preliminar da oferta em questão.
Desta forma, busca corroborar as discussões pertinentes à participação dos estudantes em
estágio no ERE e caracterizar as concepções dialéticas, das causas e consequências para
compreender a realidade a partir de um fenômeno social atual.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O “Estágio Curricular Obrigatório I” é composto por 112 horas. Objetiva analisar as
teorias da didática e da organização do trabalho pedagógico; investigar as problemáticas da
organização da escola, em especial, planejamento, gestão, projeto político-pedagógico e
currículo na Educação Básica da rede pública de ensino.
Para o cumprimento da ementa e cômputo da carga horária, o professor orientador (da
universidade) elegeu materiais para estudo dirigido em encontros síncronos, os quais foram
disponibilizados em plataformas digitais. Deste conjunto, destacam-se a compreensão da
natureza e especificidade da Educação (SAVIANI, 2011), os debates acerca da formação e
atuação da EF na EI (SOARES et al., 1992, SAYÃO, 2002) e a compreensão do papel do
estágio, da universidade e da escola na formação do professor (OSTETTO, 2008, LÜDKE,
2009).
Para além dos estudos síncronos foram estabelecidas atividades assíncronas
(questionários, fórum de discussão e elaboração parcial e final do relatório). No demasiado
uso das ferramentas tecnológicas prevaleceram o uso do Google Meet e o Sistema Integrado
da Graduação (SIGGA). A comunicação assíncrona ocorreu via e-mail institucional e por
aplicativos de troca de mensagens. Os instrumentos avaliativos da componente foram:
registro das atividades da escola-campo, tarefas síncronas, assíncronas e relatório final
composto pela descrição e análise da EI, da EF na EI, do contexto da escola-campo, da síntese
das atividades e das considerações finais.
A escola-campo foi Departamento de Educação Infantil da universidade. A escolha se
deu pelo fato de o mesmo acompanhar o calendário acadêmico da IES. O Departamento
trabalha com crianças de 1 a 5 anos e 11 meses, organizando-as em agrupamentos por faixa
etária. Assim, compõem cinco grupos, sendo o grupo I com crianças de um ano a um ano e
onze meses até o grupo V, de cinco a cinco anos e onze meses. A turma foi dividida em
duplas com inserção em todos os agrupamentos e seus respectivos professores supervisores.
As atividades discentes concentraram-se na observação-participativa nas etapas de
planejamento e avaliação, bem como das atividades síncronas junto às crianças, quando
propostas.
Na convergência dos elementos em latência sobre as concepções discentes, em
especial, a análise à formação acadêmica, os resultados evidenciam lacunas na formação.

Majoritariamente, dispõe-se a ausência do acompanhamento da relação pedagógica
concreta/diária com a criança e das relações interpessoais com os supervisores:
“As condições apresentadas para o aluno de licenciatura no ERE foi
bastante prejudicial. A falta do contato direto com a educação, em
específico a educação infantil, deixará uma grande lacuna na formação”
(Estudante João).
“O contato com o aluno faz parte do processo formativo. Assim podemos ter
uma noção do que de fato faz o professor em contexto de aula” (Estudante
Léo).

Para Souza e Ferreira (2020), a inexistência de contato concreto em condição de
estágio é uma calamidade, não apenas para a formação de professores, mas para vida em
sociedade. Nestes termos, a ausência de relações com as crianças, somada à ausência de
apropriação aprofundada do cotidiano, acarretaram em outros desdobramentos na ótica
estudantil:
“As atuais condições para realização dos estágios são precárias, sobretudo,
no que se refere à limitação das atividades do estágio ao espaço
virtual” (Estudante André)

Com isso, há prevalência da percepção de que o estágio representa o saber prático da
profissão, efetivando-se somente pela via de inserção na escola com atividades presenciais.
Os participantes ainda partem da ideia de que a componente se valida na aquisição e aplicação
de conhecimento teóricos no campo da prática (escola), o que contribui ainda mais para baixa
apreciação e, até mesmo, para a negação do estágio remoto, uma vez que a prática se torna
idealizada. Estes dados concordam com Souza e Ferreira (2020, p. 14) ao dizerem:
A cultura escolar possui seus ritmos, ritos e rotinas materializados no
contexto de ensino presencial e, de imediato, o que precisa ser desconstruído
é o mito da transposição desse cenário para o ensino remoto, tentativa
infrutífera, porque os elementos rotineiros são próprios da instituição escola.

Colocam-se, ainda, os percalços de elaboração do relatório final. O grupo aponta para
as dificuldades de avanço, alegando que o seu conteúdo ficou restrito à análise dos
planejamentos:
“A maior dificuldade na escrita foi a falta do concreto, do prático. Acredito
que para a produção do relatório, para além das normativas como o plano
pedagógico, a parte principal seria a observação do processo que se dá
dentro da escola e da relação professor/aluno” (Estudante Léo).

Para Mello (2015), tanto as dificuldades de escrita de relatório (entre outras de “teor
burocrático” do estágio), quanto os anseios apresentados pelos estudantes (idealizações,
inseguranças e frustrações) se configuraram como dilemas frequentes na análise da
componente, e não somente na EF. O estágio remoto na EI, dada à especificidade das
instituições e sujeitos, parece reforçar estas dificuldades.
Ainda que tenha sido passível de pouca contribuição formativa, cumpre destacar que
uma estudante captou a existência de inúmeras problemáticas do estágio na formação antes
mesmo da pandemia. Diante da percepção, lembramos que as dificuldades a serem superadas
pelo estágio não surgem do momento caótico pandêmico e do ERE, sendo estas apenas
acentuadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No cumprimento dos objetivos deste estudo temos que a componente envolveu
atividades síncronas e assíncronas propostas pelos professores orientadores e supervisor de
estágio. Observamos que o estágio curricular no ERE pautou-se ainda mais na compreensão
de estágio como tempo-espaço de aquisição do saber prático da profissão, somada às
dificuldades na escrita do relatório final. Em suma, as concepções discentes indicam aos
prejuízos formativos atribuídos pela ausência do contato com as crianças e concretudes do
cotidiano escolar.
É imprescindível a realização de outros estudos detidos ao tema em vias de contribuir
para as reflexões críticas acerca dos limites da formação docente [em EF] no ERE. Além
disso, com a tônica de não omitir os anseios discentes, ao contrário, visibilizá-los, em busca
de melhorias na formação e garantia da qualidade e excelência do ensino e aprendizagem,
primordialmente, para trabalho na EI, contribuindo para a criticidade e emancipação dos
sujeitos desde a tenra infância.

PHYSICAL EDUCATION INTERNSHIP IN EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: DISCENT CONCEPTIONS ABOUT REMOTE
TEACHING
ABSTRACT
This research presents the Physical Education internship in Early Childhood Education in
Remote Education and analyzes the students' conceptions about the process. From a
qualitative approach, the data were obtained through documentary analysis and
questionnaire. The internship involved synchronous and asynchronous activities proposed by
the advisor and supervisor teachers. The conceptions indicate formative losses due to the
absence of contact with children and school routine. It concludes with the low utilization of
the internships.
KEYWORDS: physical education; early childhood education; supervised internship; remote
education.

PASANTÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR:
CONCEPCIONES DISCENTES ACERCA DEL ENSEÑANZA REMOTA
RESUMEN
Presenta la pasantía de Educación Física en preescolar en Educación Remota y analiza las
concepciones de los estudiantes acerca del proceso. De carácter cualitativo, los datos
provienen de los análisis documentales y cuestionario. El componente involucró actividades
sincrónicas y asincrónicas propuestas por los maestros supervisores y orientadores. Las
concepciones señalan prejuicios formativos por la ausencia de contacto con los niños y la
rutina escolar. Concluye con el bajo aprovechamiento de las prácticas.
PALABRAS CLAVES: educación física; preescolar; pasantía supervisada; educación remota.
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ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO EM TEMPOS
DE PANDEMIA: DESAFIOS FORMATIVOS E CONSTRUÇÕES
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Dança; Cultura.
INTRODUÇÃO
Este texto apresenta experiências de formação docente mediadas pela disciplina de
Estágio Supervisionado de Educação Física, desenvolvida de forma remota no segundo
semestre de 2020, do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). O texto diz respeito à proposição de um material pedagógico,
destinado aos estudantes do Ensino Médio Regular da Rede Estadual do Espírito Santo,
considerando os documentos que norteiam o trabalho pedagógico em âmbito nacional e
estadual, bem como as ações pedagógicas desenvolvidas na rede estadual de ensino de modo
presencial, hibrido e/ou remoto.
A CULTURA CAPIXABA NA ESCOLA
A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), aponta as danças como um dos
conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas de educação física, compreendendo a expressão
corporal enquanto um elemento linguístico e cultural. As orientações curriculares para a
educação física no ensino médio (ESPÍRITO SANTO, 2020), organizadas pela Secretaria
Estadual de Educação (SEDU) do Espírito Santo, versa para o Ensino Médio, sobre o
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conteúdo de danças enquanto manifestação e expressão cultural, elencando a possibilidade de
trabalho pedagógico com os diferentes estilos e ritmos.
Assim, subsidiados por esses elementos curriculares, elaboramos um caderno
pedagógico como suporte e apoio ao ensino das danças, não restringindo os conhecimentos
sistematizados a respeito das danças ao presente material. Consideramos a diversidade
cultural e identitária capixaba para apresentar as danças, tendo como referência primária um
dos símbolos das culturas, situados em diferentes regiões e contextos sociais.
Selecionamos algumas obras artísticas que fazem referência às culturas africana,
alemã, indígena e italiana, para nos aproximarmos dos elementos culturais destes povos
situados no território capixaba. As comunidades destes povos consolidam, desenvolvem e
ressignificam práticas e costumes no decorrer do tempo, seja no território urbano e rural do
Estado do Espírito Santo. Quando se trata de cultura deve-se ter em mente a humanidade em
toda a sua riqueza e multiplicidade de formas de existência. São complexas as realidades dos
agrupamentos humanos e as características que os unem e diferenciam, e a cultura as expressa
(SANTOS, 1983).
As danças enquanto prática corporal e cultural dos povos, podem contribuir para a
visibilidade das identidades destas comunidades, no qual podemos refletir sobre a origem
destas manifestações e os desdobramentos sociais destas ao longo da história. Podemos
entender esses desdobramentos, como relacionados às questões sociais, que direta ou
indiretamente, se caracterizam em temáticas que atravessam o campo social e educativo,
ligadas à raça, etnia, gênero, sexualidade, religião, desigualdades sociais e econômicas, dentre
outras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o atual contexto que perpassamos de pandemia, observamos que as
produções e as interações com os estudantes foram modificadas, frente às necessidades e
particularidades institucionais, o que nos delega a necessidade de não só compreender essa
condição, mas buscar alternativas para assistir os estudantes e garantir o direito básico da
educação. Nesse sentido, enquanto professores em formação, no exercício da produção do
material pedagógico, ressignificamos não só a forma como construímos nossas proposições
pedagógicas, mas também o modo de como nós, nos entendemos enquanto professores nesse

contexto de pandemia. Assim, entendemos que a vacinação em massa da população, em
diálogo com as medidas qualificadas para combate a disseminação do vírus, baseadas em
conhecimentos científicos, nos de a esperança do fim da pandemia.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 29 de abril de 2021.
ESPÍRITO SANTO. Orientações Curriculares da Educação Física no Ensino Médio.
SEDU, 2020. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20-%20Ensino%20M%C3%A9dio%20%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Curriculares%202020.docx.pdf. Acesso em:
30/04/2021
SANTOS, J. L. O que é cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983.

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: DIÁLOGO SOBRE A EXPERIÊNCIA
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-191
Rayane Kassia Macena de Freitas,
Universidade de Pernambuco (UPE)
Kadja Michele Ramos Tenório,
Universidade de Pernambuco (UPE)
Michel Barbosa de Araújo,
Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Docência; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A oferta da disciplina Estágio de Docência possibilita a introdução do pós-graduando
na sala de aula a partir de uma perspectiva diferente da que está acostumado. Dessa forma, o
espaço permite a vivência da docência universitária em suas condições reais, visando a
formação de professores para atuar no campo universitário (CHAMLIAN, 2003).
A experiência, que acontecia em caráter presencial, tem sua dinâmica modificada por
conta da pandemia de COVID-19 que impacta diretamente espaços sociais, inclusive o espaço
educacional. Mediante a isso, emerge o ensino remoto enquanto uma possibilidade de
continuidade das atividades. Nessa senda, o presente trabalho tem como objetivo relatar a
experiência no Estágio de Docência ofertado pelo Programa Associado de Pós-graduação em
Educação Física UPE/UFPB como dimensão formativa para o Mestrado a partir do
acompanhamento do componente curricular Prática de Ensino – Estágio Supervisionado II,
realizado com os estudantes do 6º período do curso de Licenciatura da Escola Superior de
Educação Física da UPE (ESEF-UPE).
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CENÁRIO DA PRÁTICA
O Estágio na ESEF-UPE é subdividido em três componentes curriculares distintos,
onde o Estágio II corresponde a intervenção com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
I. O acompanhamento do componente curricular, tornou possível exercitar a docência no
ensino remoto com as reinvenções e os limites que o formato estabelece.
Inicialmente, foi possível conhecer a ementa do componente curricular que balizou o
acompanhamento das aulas e da prática pedagógica dos estudantes em suas ações nos campos
de estágio. Durante as aulas foram realizadas intervenções enquanto estagiária como atuação
na prática pedagógica, análise dos trabalhos realizados pelos estudantes e acompanhamento
das intervenções dos estagiários. Tais atividades proporcionaram a construção de um conjunto
de conhecimentos, valores e habilidades para as futuras experiências profissionais.
A observação das aulas permitiu ainda acompanhar as ações desenvolvidas pela
professora do componente curricular na universidade, pelo docente orientador (professor da
universidade responsável por acompanhar as intervenções dos estagiários e fazer o intermédio
escola-universidade) e dos supervisores de estágios (professores da Educação Básica que
atuam na escola onde os licenciandos realizam o estágio). Nessas ações foi possível
reconhecer a produção de conhecimento, diálogos e análises da prática pedagógica para
garantir a confluência na parceria universidade-escola.
A vivência da docência universitária possibilitou reconhecer as facilidades e as
dificuldades do processo de ensino-aprendizagem (E-A) entre o planejamento e as
imprevisibilidades do caminho, bem como o contexto do ensino remoto, que apresenta muitos
outros desafios e que obrigam que o professor se torne mais inventivo em suas ações.
Veiga (2006) reconhece que o exercício docente se caracteriza por uma multiplicidade
de fatores que precisam ser considerados no contexto da formação profissional para atuação
no ensino superior. Assim, deve-se buscar formar profissionais reflexivos e com competência
pedagógica-científica para exercerem seus papéis em uma instituição formadora social.
Conhecer e participar da docência universitária, ainda que em uma circunstância
desafiadora, permitiu o aprendizado de muitos elementos, dentre eles, o poder de
transformação que a educação tem em qualquer momento e espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das condições e da dinâmica de E-A de forma remota por conta da Covid-19, a
vivência no Estágio de Docência foi ímpar e satisfatória a nível curricular. As intervenções
proporcionadas ao longo das aulas e na troca com os pares possibilitaram assertividade nas
ações e a construção de conhecimentos acerca da docência universitária.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto das experiências do estágio docência no Ensino Superior, com a
pretensão da preparação para a docência, sendo obrigatório para todos os bolsistas do
Programa de Demanda Social. As experiências foram marcadas por aprendizados e desafios
decorrentes da pandemia causada pela COVID-19. O estágio torna-se um elemento
articulador entre os conhecimentos científicos, a atuação profissional e a importância dos
momentos de sensibilidade da sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: estágio docência; experiências, pandemia COVID-19.
INTRODUÇÃO
A Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES, 1999),
tornou obrigatória a participação na atividade de estágio supervisionado como parte das
atividades de bolsistas, alunos de mestrado e doutorado, sob sua tutela. Segundo Chamlian
(2003), um dos objetivos dos cursos de pós-graduação, é a formação de qualidade de
professores que possam contribuir para o ensino superior. Tendo em vista que grande parte
dos cursos de pós-graduação não possuem em suas grades uma disciplina específica com
ênfase na formação pedagógica de professores, a possibilidade da atuação docente através do
estágio torna-se extremamente relevante.
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde configura como Pandemia a
COVID-19 e devido a forma de transmissão comunitária, o Ministério da Saúde do Brasil
orienta medidas de isolamento social. Com a suspensão das aulas presenciais nas instituições
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – Brasil (CAPES), bolsa de doutorado.
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educacionais públicas e privadas, foi autorizada a medida do ensino remoto emergencial
(BRASIL, 2020).

Este trabalho objetiva relatar as experiências do estágio docente na disciplina
de Educação Física e Políticas Educacionais, do curso de graduação em Educação
Física da UNICENTRO, campus Irati, no formato de ensino remoto emergencial.
ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO
O presente relato se refere ao estágio docente realizado na disciplina de EDUCAÇÃO
FÍSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS, do 2º ano do Curso de Educação Física da
UNICENTRO, considerando as normas e diretrizes da Instituição, do PPGDC (Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário e da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior).
Iniciamos as atividades do estágio docente no dia 12 de março de 2020. Com apenas
quatro semanas de aula, no dia 16 de março de 2020 a UNICENTRO suspendeu
temporariamente as atividades presenciais, devido a pandemia causada pela COVID-19.
Diante do cenário de incertezas em relação à pandemia, a universidade ficou algumas
semanas com todas as atividades suspensas e, verificando que as medidas de distanciamento
social provavelmente perdurariam, em 15 de abril de 2020, em Sessão Plenária do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração foram adotadas “atividades
não presenciais em disciplinas dos cursos, a partir de deliberação do CONDEP, ouvido o
NDE e respeitando-se as deliberações do CEE, no limite de 20% da carga horária total do
curso” (UNICENTRO, 2020). Conforme a pandemia se intensificou, o percentual de carga
horária de atividades não presenciais foi se ampliando, até a definição de que o ano letivo
seria integralizado de forma remota.
Assim, o cronograma da disciplina que acolheu o estágio docente foi sofrendo
alterações de acordo com as ações adotadas pela universidade. O Departamento de Educação
Física do campus Irati (DEDUF/I), adotou o calendário a ser encerrado em 03 de maio de
2021.
Ao mesmo tempo, o DEDUF/I optou por organizar as disciplinas em blocos em um
mesmo semestre. Para o segundo ano do curso, por exemplo, no primeiro semestre, sete
disciplinas foram ministradas nos meses de agosto e setembro, e outras seis nos meses de

outubro e novembro. Essa organização se repetiu no segundo semestre e, por isso, a disciplina
de Educação Física e Políticas Educacionais encerrou suas atividades no mês de março de
2021.
De acordo com o Programa de Ensino da disciplina, elaborado pela Professora
regente, os conteúdos foram divididos em três unidades. A primeira delas, denominada da
História, Estado e Políticas Educacionais, tratou questões relativas ao modo de produção
capitalista, ideologia liberal e educação; aos fundamentos da crítica ao capitalismo e
educação; ao Estado, educação e a Terceira Via; e às políticas educacionais contemporâneas
no Brasil. A segunda unidade abordou o Sistema Nacional de Educação, a partir da leitura e
discussão dos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Reforma do Ensino Médio; Plano Nacional de Educação (2014); Diretrizes Curriculares
Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e continuada de Professores para
a Educação Básica; e Base Nacional Comum Curricular. A última unidade se propôs discutir
a Educação em Direitos Humanos, o lazer como um direito social, e a relação com a
Educação Física.
As aulas foram organizadas em atividades síncronas e assíncronas. As atividades
assíncronas consistiram de: leitura dirigida, questões de reflexão, sugestão de vídeos e análise
de textos, vídeos e músicas. Os conteúdos eram expostos e discutidos em aulas síncronas, por
meio da plataforma Google Meet.
AS VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO DOCENTE
Devido a pandemia causada pela COVID-19, precisamos nos adaptar à novas
realidades em todas as dimensões da vida. Na sala de aula, foram diversos os impactos e
desafios, principalmente relacionados pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE).
É oportuno observar a distinção entre Educação a Distância e aulas on-line de ensino
remoto emergencial, este último uma medida extraordinária e solução temporária para
dar seguimento às atividades de ensino em circunstâncias que impedem a realização
das atividades presenciais. O ensino remoto tem como principal ferramenta
a internet, sendo que as aulas (síncronas), reuniões ou videoconferências são pautadas
no modelo presencial (mais personalizado e focado nas necessidades do grupo de
alunos), porém de modo adaptado, virtualizado e improvisado, mediante o uso de
recursos como aplicativos e plataformas que possibilitam chamadas de vídeos e
encontros virtuais. Também ocorrem, eventualmente, gravações de aulas assíncronas
(PENTEADO E COSTA, 2021, p. 3).

Torna-se importante ressaltar que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) se difere da
EaD, pois acaba se tonando uma forma de adaptar o ensino presencial, utilizando ferramentas
remotas de comunicação.
As atividades de docência incluíram a preparação de aulas regência, demandando
aprofundamento teórico, leituras e organização para sintetizar os conteúdos abordados. Além
disso, as tarefas de correções de trabalhos também foram essenciais para este processo, pois
na medida que precisamos “corrigir” textos, estamos nos colocando em exercício de ensinoaprendizagem.
Além de acompanhar as atividades da disciplina e auxiliar a docente, o estágio prevê
carga horária de 06 horas/aula regência para a estagiária, conforme normativa do Programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (PPGDC), sobre os
conteúdos a seguir: discussão e esclarecimento de dúvidas sobre o texto "Educação para além
do capital”, de István Mészáros e sobre o trabalho (2 h/a); Contextualização e levantamento
das diferenças e similaridades entre as
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Curricular e a Base Nacional Comum Curricular (2 h/a); Direitos Sociais e Educação Física:
Lazer, Corpo e Educação Física (2 h/a).
Tais atividades nos fazem repensar sobre as aulas, conteúdos e sobre como cada aluno
interpreta e compreende as discussões levantadas através das leituras propostas, para assim,
elaborarmos critérios de avaliação e retomada dos assuntos necessários. A elaboração de
materiais didáticos, a criação de reuniões via google meet para as aulas, o aprendizado
referente as ferramentas para encontros online, foram desafiadores.
Outra demanda do estágio remete ao auxílio prestado a alguns alunos via e-mail e
Whatsapp, os quais buscavam um momento de fala sobre suas angústias e incertezas, além de
sanar dúvidas sobre a elaboração de trabalhos e conceitos teóricos.
A participação efetiva dos alunos durante as aulas online foi uma problemática para
muitos cursos. Observou-se que muitos alunos não ligavam suas câmeras e/ou microfones,
nos fazendo assim, questionar sobre como estava ocorrendo o processo de ensinoaprendizagem. Como agravante, foi possível perceber que no início das aulas remotas, havia
um número maior de alunos acessando a plataforma nos horários previamente agendados. No
entanto, com o passar do tempo, tornou-se perceptível o desestímulo e a baixa participação
dos mesmos. Na tentativa de mudar esse quadro, foram levantados questionamentos,

propostas reuniões para que os alunos pudessem ser ouvidos sobre suas dificuldades. No
entanto, novamente obtivemos poucos retornos, e, com a participação na maior parte das
aulas, sempre dos mesmos alunos.
Frente a essa problemática constatada por vários professores, houveram reuniões do
corpo docente do Departamento, na qual os professores discutiram sobre a avaliação das
atividades online e buscaram propor possibilidades e alternativas.
Durante o período do estágio observou-se as angústias e o sofrimento gerados por
todas as mudanças decorrentes da pandemia, tanto para os alunos quanto para os professores,
que buscaram incansáveis alternativas dentro de suas possibilidades. Além disso, torna-se
importante ressaltar que a precarização do trabalho docente se evidencia neste momento da
história.
Como trabalho final da disciplina, a professora regente propôs aos alunos a elaboração
de vídeos sobre o lazer como direito social e o papel do professor de Educação Física na
efetivação desse direito. Os alunos apresentaram os vídeos produzidos em um encontro
online de encerramento da disciplina, relacionando as experiencias de lazer com alguns
conceitos sobre o tema.
A educação é um processo de troca, que nos exige para além das leituras teóricas,
leituras das problemáticas dos alunos, em momentos de escuta. Ao mesmo tempo que a sala
de aula é lugar de ciência, de discussões críticas e teóricas, é também lugar de afeto, de
acolhida.
PALAVRAS FINAIS
As experiências vivenciadas durante o estágio contribuíram para a formação,
entendendo que os desafios do cotidiano da sala de aula no ensino superior, vão além do
saber para si, mas como um processo de aprendizado de saber ensinar, de expressar-se de
modo a se fazer entender. Para além do aprender a usar os recursos online como ferramenta
de trabalho, ressalta-se a importância de conhecer os amparos legais, de organizar e planejar
o trabalho pedagógico, com o comprometimento e responsabilidade para com a Educação
Pública de qualidade.
A ausência de suporte do Estado para com a Educação é latente e vem gerando
sobrecarga e esgotamento aos professores, que se deparam trabalhando em tempo integral

devido às demandas. A pressão, a ansiedade e o estado de luto por todos as formas de perdas
em decorrência da pandemia, com políticas ineficientes e ausentes, parecem suplantar a de
Educação.
O estágio oportunizou-me valiosas experiências e momentos de troca e reflexão,
entendendo o professor como mediador de conhecimento científico, que precisa considerar os
contextos nos quais seus alunos estão inseridos. O estágio reforça sua importância como
elemento articulador dos conhecimentos na universidade e do campo de atuação profissional
na formação curricular acadêmica.

TEACHING STAGE IN HIGHER EDUCATION: REMOTE TEACHING
REPORTS AND CHALLENGES
ABSTRACT
The present work is the result of the experiences of the teaching internship in Higher
Education, with the intention of preparing for teaching, being mandatory for all scholarship
holders of the Social Demand Program. The experiences were marked by learning and
challenges resulting from the pandemic caused by COVID-19. The internship becomes an
articulating element between scientific knowledge, professional performance and the
importance of sensitive moments in the classroom.
KEYWORDS: teaching internship; experiences, pandemic COVID-19.

ETAPA DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: INFORMES Y
DESAFÍOS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA
RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de las experiencias de la pasantía docente en Educación
Superior, con la intención de prepararse para la docencia, siendo de obligado cumplimiento
para todos los becarios del Programa Demanda Social. Las experiencias estuvieron
marcadas por aprendizajes y desafíos derivados de la pandemia provocada por COVID-19.
La pasantía se convierte en un elemento articulador entre el conocimiento científico, el
desempeño profesional y la importancia de los momentos sensibles en el aula.
PALABRAS CLAVES: pasantía docente; experiencias, pandemia COVID-19.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é importante para o processo formativo do docente, inclusive
em um período de pandemia. O estágio tem por objetivo a inserção do profissional da
educação na vida docente com sua co-atuação em ambientes reais, permitindo assim a
aproximação da teoria com a empiria. Tal aproximação pressupõe a reflexão crítica sobre os
conteúdos visto na universidade atrelado ao exercício docente (ZOTOVICI et al, 2013), de
modo a haver apropriação da postura profissional de professor e início das próprias
percepções do fazer pedagógico (FERNANDES, JÚNIOR, 2013).
Desse modo, foi realizado o estágio supervisionado por uma estudante de licenciatura
em Educação Física da UFRN (Universidade Federal do rio Grande do Norte) e este trabalho
tem como objetivo relatar os elementos vivenciados na atuação docente e a necessidade do
processo formativo do estágio, apesar da condição imposta de ensino remoto.
INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO
O estágio foi realizado em uma escola particular de Natal-RN, a qual adotou o ensino
híbrido no período pandêmico. Apesar disso, o estágio ocorreu de modo exclusivamente
remoto, em novembro de 2020, com as turmas de 8º e 9º ano. Nesse período, as classes
estavam em avaliação interdisciplinar para encerramento do ano letivo (chamada de CIARTE)
e a Educação Física foi inserida com produções artísticas baseados em conteúdos vistos ao
longo do ano, em que a estagiária mediava junto com a parcela da turma on-line e o professor
de campo, com os jovens na escola.
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O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) estava presente
na proposta de interdisciplinaridade. Isso fez com que os alunos trouxessem para o processo
de construção de saber o que foi elaborado cientificamente e também os conhecimentos
advindos de suas vivências pessoais, corroborando com Silva et al (2020). Percebe-se essa
situação durante a produção de vídeos no TikTok pelos estudantes, retomando aulas
anteriores. Essa ação permitiu com que o conteúdo fosse partilhado de forma diferente do
costumeiro e avaliação também saísse da convencional. Além disso, foi utilizado o
conhecimento prévio dos alunos com os recursos digitais para a aprendizagem, mostrando que
a escola pode ser o ambiente favorável de intersecção da reflexão crítica com as formas atuais
de produção cultural e também colaborando para a apropriação tecnológica (SILVA et al,
2020).
Métodos diferentes do que seria feito no presencial foram aplicados, havendo
ressignificação na prática pedagógica da Educação Física escolar e reflexão crítica das
atividades por parte da docente em formação. É possível notar a forma como a Educação
Física se reinventou quanto o fazer pedagógico, buscando novos métodos para as aulas. As
limitações existentes não impediram a realização das aulas. Além de mostrar à estagiária a
capacidade de renovação do lecionar e a adaptabilidade aos recursos existentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do momento crítico vivido por causa da pandemia decorrente da covid-19, foi
possível trabalhar o estágio supervisionado de forma efetiva, com outros modos de
intervenção e reflexões acerca das possibilidades que a Educação Física oferece, além de
confirmar a necessidade desse primeiro contato com a vida docente.
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EXPERIÊNCIA DOCENTE NO CONTEXTO DE PANDEMIA:
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VIA PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO MÉDIO1
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RESUMO
O presente relato de experiência objetiva visibilizar as proposições pedagógicas tidas no
período de novembro (2020) a maio (2021), no contexto da pandemia (COVID-19),
viabilizadas pelo Programa Residência Pedagógica, no subprojeto da Licenciatura em
Educação Física (UFES). Utilizamos a metodologia qualitativa, tendo em vista nossas
percepções e registros do trabalho pedagógico, apontando as potencialidades e desafios da
construção da identidade docente no Ensino Médio Regular.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ensino Médio; Pandemia;

INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência é fruto da aproximação com a realidade educativa na
educação básica, viabilizada pelo Programa Residência Pedagógica (CAPES), do subprojeto
da licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFESCampus Goiabeiras). Utilizamos de análise qualitativa para desenvolvimento do presente
texto, que se preocupa em analisar e interpretar aspectos mais profundos, nesse sentido, Flick
(2013, p.93) aponta que em geral, a pesquisa qualitativa pode ter como objetivo oferecer uma
descrição ou avaliação, ou o desenvolvimento de uma teoria.

O presente trabalho contou com apoio financeiro, tendo em vista a concessão de bolsas do Programa
Residência Pedagógica da CAPES, do subprojeto da Licenciatura em Educação Física (UFES). Edital
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De modo geral, todas as etapas de ensino da educação básica, estavam realizando
diferentes movimentos para oportunizar a efetivação do direito constitucional de acesso à
educação. Nesse sentido, houveram diferentes movimentos das redes municipais, estaduais e
federais, no qual destaca-se a produção e entrega de materiais impressos (cadernos
pedagógicos, apostilas, entrega de livros), assim como o movimento institucionalizado de
construção de ambientes e plataformas virtuais das redes de ensino, para a disponibilização de
conteúdo, interações, comunicações, dentre outros processos, nestes espaços.
CONTEXTO DE INSERÇÃO
Quando expressamos anteriormente, do movimento das redes, para a construção de
plataformas digitais, situando ao contexto que estamos inseridos, a Secretaria Estadual de
Educação do Espírito Santo (SEDU), disponibilizou acesso aos estudantes a uma plataforma
denominada “EscoLar”, no que se refere às Atividades Pedagógicas Não-Presenciais (APNP).
Para aqueles estudantes que não tem ou não tinham acesso a recursos digitais e serviços de
banda larga, as instituições realizavam e ainda realizam a entrega de materiais impressos aos
estudantes e/ou responsáveis legais. Também foi feita a parceria inicial com o Estado do
Amazonas, para a reprodução em canais específicos de aulas gravadas na TV aberta, sendo
que posteriormente a secretaria de educação fez o chamamento para que professores da rede,
participassem da produção de aulas a serem disponibilizadas pelos canais de comunicação.
Ainda que se tenha, o retorno presencial das aulas em 2020, considerando as matrizes
de risco formuladas pelo Comitê de Crise e Enfrentamento da pandemia do Estado do Espírito
Santo (ES), pontua-se que não havia iniciado a imunização da população no Brasil, assim
como não havia o conhecimento de fármacos com comprovação científica de eficácia para o
tratamento da Covid-19. Tendo em vista estes elementos, não havia e não há obrigatoriedade
ao retorno presencial, no qual foi determinado que não seria realizada a reprovação dos
estudantes, destacando que aqueles/as finalistas (3°ano) que se sentiram prejudicados,
poderiam continuar na rede, realizando o denominado quarto ano de ensino.
PERCEPÇÕES DA EXPERIÊNCIA DOCENTE
Considerando o período de aproximação com os processos já constituídos
anteriormente, tivemos o conhecimento do trabalho desenvolvido pelo professor preceptor,

que indicou suas práticas pedagógicas anteriores ao período pandêmico, no qual trabalhou
com as danças, as ginásticas, os jogos e brincadeiras, as lutas, os esportes e outros conteúdos
da cultura corporal de movimento. Nos debruçamos sobre os documentos que norteiam o
trabalho pedagógico no Ensino Médio, como as orientações curriculares (2020) e a Base
Nacional

Comum

Curricular

(BNCC,

2017)

para

desenvolvimento

do

trabalho

pedagógico. Considerando estes documentos, buscamos dialogar com aquilo que já vem
sendo construído e consolidado pelo professor preceptor, alicerçada a uma perspectiva de
educação física crítica.
Ficamos responsáveis pelas turmas do 1° ano de Administração/Logística do Ensino
Médio Integrado ao Técnico Profissionalizante, de uma escola da rede estadual, que está
situada no município de Serra/ES. Os estudantes recém chegados à escola, apontaram os
esportes

coletivos

(basquete,

futsal,

handebol,

vôlei),

enquanto

conteúdos

experimentados/vivenciados no ensino fundamental, assim como práticas realizadas em
outros ambientes (campo do bairro, rua, escola de dança, clubes, praças públicas, etc).
Trabalhamos em duplas de residentes e escolhemos o conteúdo de esportes
individuais, especificamente o trabalho com o atletismo escolar, tendo em vista que este
conteúdo está indicado nos documentos do estado, assim como era de interesse dos
estudantes, dada a nossa avaliação diagnóstica realizada no início do trimestre. Frente a
escolha, recorremos aos conhecimentos sistematizados sobre o desenvolvimento do atletismo
no contexto escolar, sob destaque para a obra de Sara Quenzer Matthiesen, denominada
“Atletismo se aprende na escola” (2012).
Com as provocações realizadas pela autora, assim como outros artigos que versam
sobre esta temática, buscamos materiais que pudessem fazer sentido para todos os envolvidos,
como vídeos, livros, documentários, filmes, dentre outros. Considerando que a escola
especificamente já estava desenvolvendo materiais impressos para entrega aos estudantes,
propomos e desenvolvemos junto ao professor preceptor, um caderno pedagógico
tematizando o atletismo. O material que elaboramos, objetivou trazer elementos básicos do
atletismo, como modalidades (corridas, revezamentos, saltos, arremessos, lançamentos), tendo
em vista as provas realizadas no âmbito das competições, dentre elas as olimpíadas.
Inicialmente, fizemos uma breve exposição do histórico do atletismo, considerando que

algumas práticas hoje sistematizadas enquanto provas ou modalidades, antes eram, senão
ainda sejam, realizadas como forma de sobrevivência, considerando os povos originários.
Posteriormente, fomos inserindo a temática racial, no que concerne a manifestação de
atletas negros e não negros em competições, contra atos expressos de racismo, no qual
ressaltamos a importância destes atletas no combate as discriminações e preconceitos. No
decorrer do caderno, abordamos algumas considerações sobre a importância do exercício
físico (sob orientação de profissional qualificado e respeito as nossas limitações), destacamos
o esporte paraolímpico e também possibilidades de desenvolvimento de algumas práticas em
casa (construção de implementos, uso de materiais alternativos).
Para fins de consolidação do planejamento, realizamos encontros virtuais semanais
para estudos, debates, organizações e avaliações dos processos pedagógicos, no qual
consideramos o sequenciador pedagógico (PALAFOX, CAMARGO, AMARAL, 2000), para
elaboração da programação didático-pedagógica. Neste processo, destaca-se também o uso de
aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) para a troca de informações, materiais,
informes gerais e individuais, que nos possibilitou um dinamismo na construção do processo.
Ao desenvolvermos o trabalho com os estudantes, processo este realizado de maneira
virtual, semanalmente, em cinquenta minutos de aula, observamos potencialidades, no que diz
respeito às interações e recursos utilizados, assim como dificuldades, estas refletidas nos
recursos disponíveis, assim como das limitações identificadas no decorrer das interações
realizadas via internet. As aulas realizadas de forma síncrona (ao vivo), com os estudantes em
sala de aula junto ao professor preceptor e nós em casa, viabilizou a interação com os
estudantes, o que julgamos importantes, pois é possível ouvir os estudantes, no que diz
respeito às dificuldades de entendimento do conteúdo abordado.
Assim, pudemos nos aproximar de uma realidade de docência e construção da
identidade docente, realizada de forma virtual, algo que não experimentamos no contexto
curricular do curso de formação, trazendo uma experiência diferente/inovadora, que enriquece
nosso currículo. No decorrer do tempo e com as mudanças relativas ao combate à pandemia
da Covid-19, houve novamente o decreto para fechamento de escolas, em todos os níveis,
assim como de outras instituições e estabelecimentos, frente ao agravamento da pandemia e
uma diminuta vacinação da população. Com isso, a dinâmica anteriormente estabelecida, foi
reformulada, assim como outros processos educativos, no qual a escola passou a adotar

encontros virtuais utilizando a ferramenta do “Google Meet”, sem a obrigatoriedade,
considerando que os estudantes poderiam não ter equipamentos e serviços de banda larga.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vemos que as problemáticas ao fazer docente, seja nesse formato virtual, seja no
contexto presencial, pode provocar a encontrar novas estratégias, assim como apontar
questões para que as autoridades competentes possam adotar medidas para equacionar, senão
reduzir as dificuldades sinalizadas. Acreditamos que o início da vacinação da população, nos
de a esperança do fim da pandemia e consequentemente das restrições, entretanto precisamos
ser cautelosos, pois necessitamos de cuidados, da vacinação em massa e da continuidade dos
esforços para enfrentamento a pandemia.
Contudo, o que desenvolvemos até aqui, nos dá pistas, das potencialidades de uso
pedagógico dos recursos digitais, no qual consideremos que a manipulação destes recursos
não se esgota quando o fim da pandemia, este processo deve ser aprimorado e qualificado.
Para isso, necessitamos do processo de inclusão digital dos estudantes, assim como dos
professores/as, para que possamos avançar neste campo que vem crescendo cada vez mais na
contemporaneidade, em diálogo com o trabalho presencial.
Diante dos fatos elencados, visualizo o Programa Residência Pedagógica, enquanto
uma política pública necessária e indispensável a formação inicial dos graduandos, assim
como continuada dos professores das instituições de ensino. Nesse sentido, a continuidade, o
desenvolvimento e a consolidação deste programa enquanto política permanente de formação
profissional, pode contribuir no decorrer do tempo para o desenvolvimento educacional e
social.

TEACHING EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF PANDEMICS:
PERCEPTIONS IN THE CONSTRUCTION OF PROFESSIONAL
IDENTITY THROUGH THE PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM
OF PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL
ABSTRACT
This experience report aims to make visible the pedagogical propositions taken from
November (2020) to May (2021), in the context of the pandemic (COVID-19), made possible
by the Pedagogical Residency Program, in the subproject of the Licentiate Degree in
Physical Education (UFES). We use the qualitative methodology, in view of our perceptions
and records of pedagogical work, pointing out the potential and challenges of building the
teaching identity in Regular High School.
KEYWORDS: School Physical Education; High school; Pandemic;

EXPERIENCIA DOCENTE EN EL CONTEXTO DE LAS PANDEMIAS:
PERCEPCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
PROFESIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA
PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO
RESUMEN
Este relato de experiencia tiene como objetivo visualizar las propuestas pedagógicas tomadas
desde noviembre (2020) hasta mayo (2021), en el contexto de la pandemia (COVID-19),
posibilitada por el Programa de Residencia Pedagógica, en el subproyecto de la Licenciatura
en Física Educación (UFES). Utilizamos la metodología cualitativa, en vista de nuestras
percepciones y registros del trabajo pedagógico, señalando las potencialidades y desafíos de
la construcción de la identidad docente en el Bachillerato Regular.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Escuela secundaria; Pandemia;
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RESUMO
Neste estudo tematizam-se as experiências docentes dos professores de Educação Física que
ensinam o esporte como atividade opcional em uma escola da rede privada de Porto Alegre,
RS. Foi realizado com base na pesquisa narrativa, e obteve sua produção de dados
mediante entrevistas, observação dos participantes registradas em diário de campo e
análise de documentos, no período de outubro a dezembro de 2019. A análise das
informações coletadas revelou que

a construção das experiências docentes desses

professores perpassa suas histórias de vida com o esporte e está fortemente ligada à cultura
escolar na qual estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: Experiências sociais1; Esporte 2; escolha profissional 3.
INTRODUÇÃO
Este estudo faz parte de uma pesquisa que originou de reflexões sobre a docência dos
professores de escolinhas esportivas e os saberes que são construídos a partir das
experiências sociais. Ao iniciar as aproximações sobre a referida temática, é possível
perceber que ao longo da trajetória formativa e atuação profissional, as experiências préprofissionais são retomadas como aprendizagens profissionais (RODRIGUES; PAES;
NETO, 2015).
A expressão “professores de escolinhas esportivas” refere-se à posição funcional dos
professores de Educação Física que ensinam esporte nas diversas modalidades vinculadas ao
1
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centro esportivo da escola que foi campo deste estudo. Nos últimos anos observou-se o
aumento no número de escolas brasileiras da rede privada que oferecem modalidades
esportivas como atividades opcionais no contraturno, as quais também podem ser
denominadas de “práticas esportivas escolares” (PEE), “esporte escolar” ou “turmas de
treinamento” (BASSANI; TORRI, 2003; LETTNIN, 2005; SANTOS; SIMÕES, 2007;
LUGUETTI, 2010).
Essas práticas esportivas têm uma proximidade com todas as atividades realizadas
fora do horário letivo na escola. Sendo assim, podem ser entendidas como aquelas que são
realizadas sem características obrigatórias (FIOR; MERCURI, 2003), ofertadas de forma
opcional para complementar a formação dos alunos com aprendizagens esportivas
vinculadas ao projeto pedagógico.
Dentro desse contexto destaca-se o papel do professor, partindo do entendimento de
que a experiência docente, nas atividades esportivas opcionais, compreende a trajetória e a
história que o professor produz no trabalho como um “acumulado histórico pessoal”
(MOLINA NETO, 2003), levando em consideração que professores são pessoas com
histórias, trajetórias, memórias e saberes das experiências singulares ao longo de sua
formação. O conceito de experiência social elaborado por Dubet (1994) abrange dois
aspectos importantes: as práticas sociais e as lógicas de ação. Para esse autor, a noção de
experiência indica simultaneamente um “objecto [sic] teórico e um conjunto de práticas
sociais características da nossa sociedade” (p. 11). Dubet (1994, p. 104), a nosso ver,
contribui ao afirmar que mesmo a experiência pretenda ser individual, ela não ocorre
separada da experiência social, “é certo que ela só existe verdadeiramente, aos olhos do
indivíduo, na medida em que é reconhecida por outros, eventualmente partilhada e
confirmada por outros” sujeitos.
Diante do exposto, apresentamos, aqui, um estudo que teve como objetivo
compreender a experiência social como alicerce para carreira profissonal dos professores de
Educação Física que ensinam o esporte como atividade opcional dentro de uma escola da
rede privada de educação.

DECISÕES METODOLÓGICAS
Trata-se de uma pesquisa narrativa, em que se priorizou a perspectiva dos professores
sobre suas reflexões, percepções, relações e compreensões relativas às suas experiências de
vida, produzindo efeitos formativos. Assim, foram percorridos caminhos a partir do narrado
e experienciado por quatro colaboradores deste estudo, que são professores de Educação
Física, contratados somente para ministrar aulas nas atividades esportivas opcionais no
contraturno. Para maior compreensão da realidade foi necessária a utilização de diversos
instrumentos para obtenção das informações: diários de campo para a observação
participante, realizada durante os meses de outubro a dezembro de 2019 (TRIVINÕS, 1987);
um gravador para registrar as narrativas orais dos colaboradores ao longo das observações;
entrevistas semiestruturadas (NEGRINE, 2010) com os quatro colaboradores; os
planejamentos dos professores e o Projeto Político-Pedagógico da escola para análise
documental.
No intuito de atender as questões éticas da pesquisa, os professores assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E para resguardar o anonimato dos
informantes,

o nome

dos colaboradores foram substituídos por nomes fictícios: Ana

Laura; Alberto; Ana Flor e Léo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Em nossa análise foi possível compreender que o esporte é um elemento fundamental
na vida dos professores colaboradores deste estudo. O estudo de Gariglio (2011) sobre a
relação entre a aproximação dos esportes e a formação de professores, afirma ser entendida
como favorável as práticas educativas ao agregar saberes a formação, entretanto, o autor
afirma que “[...] acaba por se constituir num espaço produtor de referências profissionais que
são reutilizados, de maneira não reflexiva, constituindo certezas provisórias que orientam
desejos, escolhas ou prioridades na relação com os saberes da formação inicial” (p. 3).
A relação entre a prática esportiva (espaços formais e informais) e a escolha do curso
de Educação Física são apresentadas como foco em diferentes estudos e reflexões que pautam
a formação de professores, e se constituem como um fator determinante no momento da
escolha do curso.
A professora Ana Laura, emocionada, relata:

“é como se...falar do desejo de ensinar esportes é falar de toda
minha vida. Na escola eu me realizava, porque eu tinha muita
habilidade com todos os esportes, os professores sempre me
escolhiam para as equipes de competição” (Ana Laura, entrevista).
É possível tecer, a partir dessa narrativa, uma compreensão de que as escolhas
profissionais dos professores que ensinam esportes sofreram ressonâncias e foram
constituídas pelas “relações construídas entre os sujeitos e os diferentes saberes, por meio
das experiências vividas no cenário sociocultural” (TAVARES et al., 2020, p.5). Outro fator
de implicação na constituição das experiências dos professores deu-se por meio da
apropriação, de modo consciente ou inconsciente, “aos modelos de professores que tiveram
ao logo de sua formação” (MOLINA; MOLINA NETO; LOPES, 2011, p.20).
A professora Ana Flor relata:
“entre os cinco e os 15 anos de idade, tive uma grande
oportunidade de morar em frente a uma pracinha, numa rua com
muitas crianças da minha idade. Correr na rua, brincar na praça e
praticar

atividades

esportivas

foi

crucial

para

o

meu

desenvolvimento neste período, e foi o que despertou meu interesse
pelas práticas corporais. Quando eu estava no final do ensino
fundamental, em escola pública, minha professora de Educação
Física, que também era de esporte escolar, me passou valores
humanos através do esporte, e assim pude ter a certeza de que
queria também ser professora de Educação Física. Quando saí do
Ensino Médio continuava não tendo dúvida: eu queria muito ser
professora de Educação Física” (Ana Flor, entrevista)
Apresentamos a partir dessa narrativa, que esses professores, nas suas histórias de
vida, foram construindo relações com os saberes da prática esportiva e compreendendo e
justificando a presença desta na escola. Destacamos, aqui, a compreensão de Moreira e

Candau (2008) sobre as vivências ao longo da vida e suas influências na construção das
identidades dos sujeitos, e também as formas de compreender o mundo e as diferentes
situações com que esses professores se deparam.
Portanto é possível constatar nesse estudo, corroborando com as pesquisas já
realizadas no campo, que as experiências esportivas vividas anteriormente a prática
profissional, subsidiam a concepção de educação física como sinônimo de esporte. Portanto,
é possível perceber, a partir dessas narrativas, que as relações que os sujeitos constroem com
os saberes da Educação Física estão muito ligadas às capacidades físicas, à competitividade
e às aptidões motoras (TAVARES et al., 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível compreender que a consttrução das experiências docentes desses
professores perpassam suas histórias de vida com o esporte. Como seres sociais, culturais e
históricos dentro do contexto no qual estão inseridos, eles constroem saberes e sentidos
únicos no trabalho docente. Cada professor ao viver sua experiência constrói uma
subjetividade intransferível e própria. As narrativas nos levam a compreender que a
experiência social com o epsorte promoveu um processo reflexivo dos professores entre o
contar, o reviver e o reler as suas histórias.

SOCIAL EXPERIENCE AS FOUNDATION TO A PROFESSIONAL
CARRER
ABSTRACT
In this study we thematize the teaching experiences of Physical Education teachers that teach
sports as an optional activity in a private school in the city of Porto Alegre, in the state of Rio
Grande do Sul. The study was performed based on the narrative research, and got its
production of data through interviews, observation of registered participants in field diaries
and analysis of documents, in the period of october to december of 2019. The analysis of
collected information revealed that the construction of teaching experiences of these teachers
runs through their life stories with sports and it is strongly connected to the school culture in
which they are inserted.
KEY-WORDS: Social experiences 1; Sports 2; Professional choice 3.

EXPERIENCIA SOCIAL COMO BASE PARA LA CARRERA
PROFESIONAL
RESUMEN
Este estudio expone las experiencias docentes de los profesores de Educación Física que
enseñan deporte como actividad optativa en un colegio privado de Porto Alegre, Río
Grande del Sur, Brasil. Fue construido a partir de una investigación narrativa y obtuvo sus
datos por medio de entrevistas y de la observación de los participantes, registradas en un
diario de campo, además del análisis de documentos, en el período de octubre a diciembre
de 2019. El examen de las informaciones colectadas reveló que la construcción de las
experiencias docentes de esos profesionales atraviesa sus historias de vida con el deporte y
está fuertemente conectada a la cultura escolar en la que están inseridos.
PALABRAS CLAVE: Experiencias sociales 1; Deporte 2; Elección profesional 3.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Docência Compartilhada; Educação Física; Formação Inicial

INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi um marco na vida humana no planeta, quando o mundo foi assolado
pela pandemia do COVID-19. O distanciamento social e o trabalho remoto foram indicados
como estratégias para conter a disseminação do vírus que, até os dias atuais, ainda não está
controlada, ao menos no Brasil, que possui governantes (em diversas esferas) atuando mais a
favor da necropolítica (MBEMBE, 2018) do que da vida da população.
A experiência de docência compartilhada que narramos ocorreu em duas turmas2 do
Curso de Licenciatura em Educação Física (EF) da ESEFID/UFRGS, em 2021, quando fomos
convocadas a exercer o trabalho docente a partir do ensino remoto emergencial (ERE),
fixando nossos corpos em espaços celulares (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN,
2020), nos apropriando de todo um aparato tecnológico que acreditamos fosse capaz de “dar
conta” das aulas; registrando de múltiplos modos a prática pedagógica e nos questionando a
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Fundamentos da EF na Educação Infantil (EI) (9 estudantes) e Estágio de Docência de EF na EI (16
estudantes).
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como ser docentes e construir processos de ensino e aprendizagem com estudantes de
Formação Inicial (FI), sem a relação pedagógica presencial que conhecíamos até então.
DOCÊNCIA COMPARTILHADA NA FI EM EF
A prática pedagógica vivenciada por nós se deu na interconexão entre três protagonistas
docentes: professora universitária, monitora acadêmica 3 e estagiária docente 4 e como
principal aprendizagem ressaltamos que, cada uma - a partir de suas respectivas funções, mas
de forma coletiva e horizontal - compartilhou o protagonismo docente, pois desenhamos
cooperativamente caminhos e rotas de onde estávamos propostas a chegar com as disciplinas;
ao mesmo tempo que respeitamos e atentamos para as diferenças de nossos papeis, sem
atribuir posicionamentos desiguais (TRAVERSINI et al., 2012).
Para concretização da docência compartilhada foram realizadas reuniões online e
trocas no WhatsApp. Por ser o ERE uma novidade (para nós), ficava ainda mais desafiador
planejar e pensar aulas significativas junto aos grupos de estudantes, uma vez que as
atividades síncronas não gerou muita adesão por parte de estudantes. Assim, pensamos em
tornar essas aulas momentos para troca de aprendizagens e compartilhamento de experiências
pedagógicas, incertezas e angústias provocadas por esse tempo. Realizamos as seguintes
ações ao longo do semestre: 1) Convidamos docentes e estagiárias de EF para relatar suas
experiências; 2) Formação com a Professora Dra. Gabriela Nobre Bins para narrar as
possibilidades de trabalhar a Pedagogia Griô com crianças pequenas; 3) Apresentações em
grupo sobre um Projeto de Trabalho de EF na EI; dentre outras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Somando nossas incompletudes, aprendemos que quando nos apoiamos e trabalhamos
de modo colaborativo, somos mais fortes. Um dos elementos que vivenciamos foi de que a
aprendizagem se faz na constância, e que, sentir-se parte integrante do processo formativo de
estudantes de FI, possibilita aprender com as pessoas e não sobre elas (SILVA; MULLER;
MOLINA NETO, 2016), nos aproximando do entendimento de “dodiscência”, proposto por
Disponível em: http://www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/monitoria-ead/arquivos-relacionados-amonitoria/instrucao-normativa-n.-03-2013/view.
4
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ppgcmh/docs/regimento-interno/regimento-interno-alunosingressantes-a-partir-de-2018.pdf.
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Freire (2021), em que tornamo-nos sujeitos da construção. Por fim, percebemos que “a
docência não se constrói isoladamente”, e sim, na troca genuína com os pares, na escuta, nas
proposições e nas aprendizagens construídas coletivamente.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária; Formação docente; podcast.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo socializar uma ação de extensão desenvolvida no
contexto do projeto “Kitangu: Educação Física na Educação Infantil”. Inserido no cenário de
formação do referido projeto, o “Kitangu no Cast” consiste em um podcast que proporciona o
diálogo entre professores da Educação Básica e licenciandos acerca das questões que
atravessam a infância, a educação e a docência. Para subsidiar as discussões do trabalho em
tela, foram mobilizados referenciais sobre a Extensão Universitária, com destaque, sobretudo,
para a diretriz da Interação Dialógica e a concepção de Extensão Popular, e sobre a Formação
de professores, destacando-se a aproximação entre Universidade e Escola.
A INTERAÇÃO DIALÓGICA, A EXTENSÃO POPULAR E O TERCEIRO ESPAÇO
Provocada por diversos atores, com destaque para o patrono da educação brasileira –
Paulo Freire, a Extensão Universitária tem revogado sua concepção assistencialista, baseada na
transmissão unilateral de conhecimentos, enquanto caminha para valorização do diálogo entre
os saberes populares e o conhecimento científico (BENINCÁ e CAMPOS, 2017). Nesse
sentido, alguns atores têm delineado as diretrizes que devem guiar as ações de Extensão, com
1
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destaque para o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação
Superior Brasileiras (FORPROEX). Dentro dos princípios construídos pelo FORPROEX,
destaca-se, no trabalho em tela, a interação dialógica que fundamenta a Extensão Popular e,
segundo Gadotti (2017), refere-se à construção plural de conhecimento.
Dentro do âmbito da formação de professores, a criação de espaços híbridos tem
ganhado sustentação, no sentido de superar a exacerbada hierarquia dos conhecimentos
acadêmicos em relação aos conhecimentos populares e profissionais. Nesse sentido, Zeichner
(2010) levanta possibilidades para a estruturação de um Terceiro Espaço, a partir do cruzamento
de algumas fronteiras historicamente construídas entre Universidade/Escola, como a presença
e a produção dos docentes da Educação Básica dentro do currículo de formação inicial.
A AÇÃO “KITANGU NO CAST”: ANÁLISES INICIAIS
Diante do desafio de se posicionar enquanto um espaço dialógico de aproximação entre
Universidade/Escola, a ação “Kitangu no Cast” tem buscado possibilitar interações entre
professores da Educação Básica e licenciandos a partir de diálogos sobre os diversos temas
inseridos no contexto infância-educação-docência. Com publicações mensais e roteiros
elaborados coletivamente, a primeira temporada do podcast contou com seis episódios
hospedados na plataforma Spotify. Cada um dos episódios conta com a participação de um
extensionista e dois professores da Educação Básica que atuam no contexto da Educação
Infantil, tanto a partir da Pedagogia, quanto a partir da Educação Física.
Ao longo da primeira temporada do podcast, foram mobilizadas as temáticas sobre os
sujeitos e a atuação docente na Educação Infantil, a saber: Multiplicidade de Infâncias; Políticas
Públicas na/para Educação Infantil; Tradições Escolares na Educação Infantil; Avaliação e
Registro na Educação Infantil; e O Papel do/a Professor/a na Educação Infantil. Aliada a
publicações na plataforma Instagram, para divulgação, a primeira temporada contou com uma
média de 155 reproduções entre os episódios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a ação de extensão em tela tem fomentado uma articulação permanente entre
professores em formação inicial (licenciandos) e professores em atuação (Educação Física e
Pedagogia). Assim, diante da construção ampla de vivências e saberes entre os atores de cada

episódio e do cruzamento da fronteira Universidade/Escola, foi possível refletir sobre a potente
contribuição para a formação dos licenciandos envolvidos ou não diretamente com o projeto.
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INTRODUÇÃO
O período de optar por uma das habilitações de um curso de Educação Física se
apresenta para o estudante ingresso com complexidade, visto que, por ser influenciado por
fatores sociais, amigos e familiares, não dispõe de conhecimentos referentes às modificações
contemporâneas da futura área de trabalho (BORGES; BENELI, 2012). Assim, as teorias
macrossociológicas de Pierre Bourdieu (1998) e microssociológicas de Bernard Lahire (2004)
emergem de modo substancial para a compreensão da escolha do curso superior.
Este estudo se justifica a partir da necessidade de compreender os anseios dos
ingressos ao ensino superior, pois modificações podem ser efetivadas nos projetos políticos
pedagógicos, a fim de contribuir para o processo de formação profissional do professor de
Educação Física (RAZEIRA et al., 2014). Portanto, seu objetivo é contextualizar e discutir os
fatores que influenciaram os ingressos a optarem pelo curso Educação Física à luz do quadro
teórico de Bourdieu (1998) e Lahire (2004).
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METODOLOGIA
Este estudo é um recorte de um trabalho maior e apresenta uma revisão de literatura
narrativa (LIMA; MIOTO, 2007). Após o delineamento do objetivo, realizou-se uma busca
bibliográfica empregando os descritores “razão de escolha”, “estudante ingresso”, “entrada no
ensino superior” e “educação física” na base de dados Google Scholar, a fim de recolher os
materiais, atentando para os objetivos, métodos e considerações finais. Sendo assim,
selecionou-se 15 artigos em português e cinco em inglês. Além disso, foram excluídos os que
estavam fora do período entre 2005 a 2020.
DISCUSSÃO
A formação dos professores de Educação Física inicia-se previamente ao seu ingresso
na universidade (VALENCIA et al., 2011). Somado a isso, ao realizar uma escolha, o
indivíduo também tem em mente alguns aspectos decisórios – tais como gosto, desejos,
condições, dos quais não se atenta – de modo que juntos, originam seus motivos para
determinada ação (BORGES; BENELI, 2012). O estudo de Razeira et al. (2014) com 122
acadêmicos de Licenciatura em Educação Física identificou que 85 ingressaram motivados
pelo gosto ao esporte.
A partir do conceito de habitus percebe-se que as estruturas sociais relacionam a
Educação Física ao aspecto esportivista e eles optam, tendo em vista a internalização dessa
crença ao longo de suas trajetórias de vida (BOURDIEU, 1998). Somado a isso, ao transpor
as quatro dimensões de socialização – família, escola, amigos e ambiente – sobretudo a
escola, incorporaram no passado uma disposição a crer que o curso se relacionaria a práticas
esportivas similares às aulas da Educação Básica (LAHIRE, 2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da literatura revisada, os fatores que influenciaram os ingressos a optar pelo
curso de Educação Física foram o gosto por esportes e/ou atividades físicas. Nesse prisma, os
quadros teóricos permitiram compreender a forma cujas estruturas sociais influenciam nas
escolhas, modos de crer e agir, isto é, nas disposições individuais dos ingressos. Com base em
Bourdieu e Lahire o gosto pelo esporte e/ou atividades físicas ocorreu em consequência da

internalização do aspecto esportivista recebido pela Educação Física através das estruturas
sociais e outros vínculos sociais/acadêmicos.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a ações de formação continuada realizadas por
professores de Educação Física da Educação Básica da região do Alto Paraopeba (MG) em
dois períodos, num total de 10 anos. O trabalho se caracteriza por abordagem qualiquantitativa, de cariz interpretativo, comparativo e descritivo. O desenvolvimento
profissional é um processo que vive em constantes mudanças havendo a necessidade de
reconstrução.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Educação Física; Estudo longitudinal.
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento profissional deve ser considerado como um processo e não como
acontecimentos em série, podendo ser contínuo para uns e cheio de questões e mudanças ao
longo do processo para outros. Percebendo que a vida profissional está atrelada a mudanças –
pessoais e profissionais – e que esta é formada por fases ou estádios2, fica evidente que as
vivências individuais e coletivas provocam modificações na carreira profissional
(HUBERMAN, 2000).
Para mais, Huberman (2000) sistematiza sua teoria fundamentada no tempo de
experiência ao longo da carreira docente, com base nas vivências e experiências que os
professores adquirem ao longo dos anos na sua atuação profissional e que são influenciadas
pelas rotinas institucionais e peculiares do magistério. Segundo este autor os estádios são: a)
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Descoberta; b) Estabilização; c) Diversificação; d) de Pôr-se em Questão; e) Serenidade e
Distanciamento Afetivo; f) Conservantismo e Lamentações e; g) Desinvestimento.
Enquanto que para Berliner (1988), os estádios da carreira docente são sistematizados
com base na qualidade da competência adquirida pelos professores ao longo da sua trajetória
profissional, um professor com poucos anos de atuação docente pode adquirir e aprimorar em
sua intervenção pedagógica competências de um professor com mais tempo de serviço no
magistério. Deste modo, não sendo necessário um professor em início de carreira ter que
aguardar um determinado período de tempo para apresentar competências típicas de um
professor com mais tempo de serviço, que a priori é compreendido como experiente. Assim,
com base na aquisição de competências ao longo das experiências vivenciadas pelo professor
na sua intervenção pedagógica Berliner (1988) apresenta a seguinte proposta de
sistematização dos estádios da carreira docente: a) Iniciantes; b) Experientes; c) Competentes;
d) Proficientes e; e) Experts.
Tendo como referência as teorias dos autores supracitados, nesta pesquisa seguiremos
ambas perspectivas para contextualizar o momento da trajetória de vida profissional em que
se encontravam os professores participantes nos respectivos momentos de recolha dos dados.
Destarte, o presente estudo tem como objetivo analisar as ações de formação continuada
realizadas por professores de Educação Física da Educação Básica da região do Alto
Paraopeba (MG) em dois momentos da trajetória de vida pessoal e profissional, após 10 anos
da formação inicial.
METODOLOGIA
Esta pesquisa é um recorte de um estudo longitudinal e o desenho deste estudo assenta
em uma abordagem quali-quantitativa, de cariz interpretativo, comparativo e descritivo, pois
buscou caracterizar e comparar o perfil da formação de professores de Educação Física
(LEFEVRE; LEFEVRE, 2006).
A amostra desta pesquisa foi por conveniência. É uma técnica de amostragem não
probabilística e não aleatória. A escolha dos professores ocorreu pelo critério de
conveniência, isto é, já ter participado do primeiro momento da pesquisa (até 2010) como
professores estagiários de Educação Física e do segundo momento da pesquisa (de 2010 a

2016) após 4 anos da sua formação inicial em Educação Física. Além disso, ter assinado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Participaram desta pesquisa 15 professores da região do Alto de Paraopeba (MG),
dispondo de cinco do sexo feminino e dez do sexo masculino. Em relação à idade, três
professores apresentam idade entre 36 a 45 anos e doze entre 26 a 35 anos.
Para a coleta de dados utilizou-se o Questionário de Caraterização do Percurso e das
Competências Profissionais e a Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda.
O Questionário de Caraterização do Percurso e das Competências Profissionais foi
adaptado e atualizado para a realidade dos professores a cada momento da coleta de dados. O
questionário abarca questões abertas com a finalidade de caracterizar a participação em ações
de formação continuada nos períodos em causa, complementado ainda pelo curriculum vitae
previamente solicitado a cada professor. Estes procedimentos tiveram por objetivo melhorar a
obtenção de dados pela utilização da técnica designada por stimulated recall (estimulação da
memória). Assim, quer o questionário quer o curriculum vitae estimulavam o reconhecimento
do percurso pessoal, assinalando não só os eventos, mas também as suas características e o
respectivo contexto de vida.
A Entrevista de Aprofundamento: 1ª Ronda contou com um Guião com questões
abertas, sendo adaptadas e atualizadas também para a realidade individual dos professores a
cada momento da coleta de dados. Neste estudo o objetivo da entrevista foi identificar a
percepção dos professores apresentando suas especificidades da vida pessoal e elementos de
conhecimento profissional, além de reafirmar dados colocados pelo questionário.
A análise dos dados foi realizada mediante a sistematização e síntese das respostas às
questões abertas e com recurso ao software SPSS, versão 25, para refletir a natureza dos
dados por meio da estatística descritiva, procedendo ao cálculo de distribuição de frequências,
em que buscou refletir a natureza dos dados apresentando-os sobre a forma de tabelas e
quadros para facilitar a leitura dos dados.
Para sistematizar e analisar as entrevistas recorreu-se ao software MAXqda que
permitiu a organização de categorias e subcategorias por intermédio da técnica de análise de
conteúdo (BARDIN, 2011), após as transcrições das mesmas.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Tendo em vista duração do estudo e a quantidade de informação coletada e analisada
durante todo esse tempo, a discussão dos resultados será dividida a partir de quatro eixos de
análise: 1) ações de formação continuada nas áreas da Educação Física; 2) tipologia das
modalidades das ações de formação continuada; 3) formação continuada que os professores
de Educação Física compreendem como mais relevantes; 4) limitações e estratégias
encontradas pelos professores para a de suas ações de formação continuada.
No que se relaciona às ações de formação continuada nas áreas da Educação Física, a
pesquisa identificou 119 ações de formação realizadas, sendo 69 na área Técnica-Biológica
(58%), enquanto que na área Escolar foram apontadas 50 (42%). É demostrado pelo estudo
uma maior frequência de ações de formação continuada na área Técnica-Biológica,
ressaltando que alguns desses professores abriram seu próprio negócio. É importante
compreender que há alguns anos atrás a matriz curricular dos cursos de formação inicial em
Educação Física contemplava uma formação única para licenciatura e bacharelado, o que
possibilitou aos professores experiências e vivências formativas em ambas as áreas de
conhecimento, e consequentemente a buscarem realizar ações de formação continuada nas
duas áreas.
Sobre a tipologia das modalidades das ações de formação continuada, a investigação
constatou que as mais selecionadas pelos professores foram os Cursos de formação (73),
seguidas por Pós-graduação (18), Oficinas (11), Palestras/Congressos/Simpósios (9),
Organização/Projetos (6) e Trabalhos Científicos (2). Quase todas as modalidades
demostraram uma diminuição de frequência no segundo período da coleta de dados, exceto no
caso das Oficinas que apresentou aumento.
No que diz respeito à formação continuada que os professores de Educação Física
consideram mais relevantes, as privilegiadas foram as que possibilitariam uma aprendizagem
mais rápida com atividades aplicáveis ao contexto de trabalho de seus realizadores tanto no
cenário escolar quanto fora dele. Essa escolha e valorização estão atreladas à rapidez de
chegar aos seus objetivos e às questões financeiras. Além disso, é importante compreender
que mesmo os professores que realizaram ações de formação continuada na área TécnicaBiológica tiveram o intuito de aperfeiçoamento e aplicação destes conteúdos ao contexto
escolar.

Por fim, as limitações encontradas pelos professores para a realização das suas ações
de formação continuada englobaram três aspectos nos dois períodos investigados. No
primeiro período da coleta de dados as limitações de ordem Financeira (10) e a Distância (9)
receberam ênfase, enquanto no segundo período o Tempo (9) apareceu como fator mais
mencionado e a questão Financeira (6), novamente. Sobre as estratégias utilizadas pelos
professores para suprir estas limitações, no primeiro período predominou a Troca de
Experiência (10) e os Livros (9), já no segundo período as estratégias mais referidas foram a
Internet (15) e a Troca de Experiência (13), mais uma vez.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar as ações de formação continuada realizadas pelos professores em dois
períodos, num total de 10 anos, constatamos a relevância e a necessidade da formação
continuada para o aprimoramento dos profissionais em suas realidades de ensino. Ademais,
deve-se compreender também que o ensino está em constante mudança e a formação inicial
por si só não fornece o suporte necessário para atender às demandas do cotidiano. A formação
continuada se apresenta como uma possibilidade de (des) construção tanto para atuantes da
área escolar como fora dela, numa perspectiva de desenvolvimento profissional.
Portanto, compreende-se a trajetória de vida profissional e pessoal do professor como
formadora de sua identidade profissional, sendo constituída por suas percepções que devem
ser analisadas junto à percepção das atividades de formação continuada realizadas, a fim de
almejar novas alternativas para a sua prática.

CONTINUING EDUCATION OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS: A LONGITUDINAL STUDY
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the continuing education actions carried out by
Physical Education teachers of basic education in Alto Paraopeba region (MG), in 10 years
divided in two periods. This work is a qualitative and quantitative approach, of an
interpretative, comparative, and descriptive nature. The professional development is a
process in change and needs a constant reconstruction.
KEYWORDS: Continuing Education, Physical Education, Longitudinal study.

EDUCACIÓN CONTINUA DE MAESTROS DE EDUCACIÓN
FÍSICA: UN ESTUDIO LONGITUDINAL
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo analizar las acciones de educación continua que realizaron los
maestros de Educación Física en la región del Alto Paraopeba (MG), en dos períodos y un
total de 10 años. El trabajo es de naturaleza cualitativa-cuantitativa a partir de una
caracteristica interpretativa, comparativa y descriptiva. El desarrollo profesional es un
proceso que vive en constante cambio con la necesidad de reconstrucción.
PALABRAS CLAVES: Educación Continua; Educación Física; Estudio Longitudinal
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RESUMO
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Continuada.
INTRODUÇÃO
Existe uma série de debates acerca da formação continuada de professores de
Educação Física e toda sua conjuntura. Sendo assim, os espaços de formação continuada
podem acontecer a partir da troca de saberes entre os pares acerca do cotidiano, da
problematização e do diálogo acerca de um tema presente na carreira e dos entrelaçamentos
entre teoria e prática.
Tendo em vista o exposto, visou-se ao longo desta pesquisa bibliográfica
contextualizar o desenvolvimento profissional de professores de Educação Física em sua
relação com a formação continuada, considerando suas vertentes e contributos que
influenciam na prática docente dos professores de Educação Física.
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METODOLOGIA
Este estudo representa o recorte de um trabalho maior e apresenta uma revisão de
literatura narrativa. Selecionamos 20 artigos, sendo artigos em inglês e português publicados
no período de 2012 a 2020 e, após a análise de conteúdo, realizamos o agrupamento das
temáticas que centraram a nossa discussão de resultados.
DISCUSSÃO
A formação continuada possui inúmeras contribuições pertinentes para a carreira do
professor e consequentemente para a sua prática pedagógica. As formações interferem
diretamente nas ações do professor, pois através dessas vivências o mesmo adquire um novo
entendimento sobre os fatos e compartilham futuramente o que foi aprendido/construído.
Segundo Luiz et al. (2015), é necessário compreender a formação continuada a partir
de espaços de formação que permitam o processo de problematização da prática com outros
pares, entendendo como um momento de amadurecimento teórico e evitando a ideia de
ambiente de capacitação. Além disso, os trabalhos analisados demonstraram que o aporte
teórico não oferece respostas prontas ao professor, mas o fundamenta para que seja capaz de
pensar e criar perguntas e/ou respostas em sua realidade de trabalho.
De acordo Rossi e Hunger (2012), a troca entre pares que ocorre em espaços de
formação continuada é essencial para reflexões acerca do cotidiano da profissão, pois coloca
os professores como protagonistas de sua trajetória. Nesse sentido, Nascimento et al. (2020)
destacam que essa troca de saberes e de experiências é um dos pontos mais ressaltados pelos
próprios professores no que diz respeito à contribuição da formação para a prática docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notou-se a partir da literatura revisada que os contextos das ações de formação
continuada contribuem para momentos coletivos reflexivos. A partir das estratégias
formativas para o desenvolvimento profissional do professor, esse tipo de formação apresenta
uma contribuição relacionada ao cotidiano docente.
Conclui-se que a formação continuada se caracteriza como possíveis caminhos para
alguns dos dilemas escolares, não como a solução para todos os problemas do sistema
educacional, mas como um momento de construção e debate de determinada realidade.
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RESUMO
A monitoria tem como objetivo qualificar a formação acadêmica e ampliar os saberes dos
discentes na perspectiva de formar docentes com consistentes referências para atuar nos
diferentes locus de intervenção educacional. Metodologicamente, para investigar o universo
da disciplina de Metodologia do Ensino das Práticas Lúdicas, para o ato político de ensinaraprender, este relato adota a abordagem crítico-superadora, a fim de proporcionar relações
dialógicas entre docente e discentes-monitores.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoria; Formação Docente; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A monitoria tem como objetivo qualificar a formação acadêmica com base em um
arcabouço teórico-prático visando ampliar e consolidar conhecimentos dos discentes com a
perspectiva de formar docentes com consistentes referências para atuar no chão da escola e/ou
diferentes locus de intervenção/atuação. Esse trabalho para alcançar êxito faz-se necessário
uma construção cooperativa entre docente-discente para que futuramente possamos ofertar e
sistematizar situações de ensino-aprendizagem qualitativo, crítico e relevante para a
sociedade. Nestas perspectivas, consideramos relevante investigar este processo formativo na
condição de monitores. Iniciamos nossa relação proximal, enquanto monitores, na disciplina
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de Metodologia do Ensino das Práticas Lúdicas (MEPL), no semestre 2020.3. Dentre as
experiências vividas, destacamos a possibilidade de construir o planejamento da referida
disciplina que é alimentada pelos pressupostos da autonomia e criticidade, estimulando o
coletivo discente em busca de novos conhecimentos na dimensão coletiva para que durante a
nossa formação possamos viver prévias de determinadas situações de ensino-aprendizagem.
Portanto, entendemos ser fundamental que a monitoria seja fomentada e estimulada como
estratégia pedagógico-científica no contexto da atuação docente.
Com estas reflexões é possível afirmar que a monitoria, quando vivenciada com
consistência teórico-prática na formação inicial, propõe construções reflexivas em direção às
experiências da prática pedagógica - prática docente, prática discente, prática gestores
(SOUZA, 2007), de forma concreta, vislumbrando superar os desafios na busca de
sistematizar intervenções favoráveis com efetivas contribuições para o ramo das licenciaturas.
Estamos fazendo referências a práticas com ideário de (re)ssignificação diante da percepção
do contexto acadêmico-pedagógico e suas adversidades. A equidade na troca de
conhecimentos docente-discente, durante a prática da monitoria, vai muito além de apenas
uma contribuição para a capacitação científico-universitária do monitor, considerando que a
disciplina propõe estratégias metodológicas crítico-reflexivas ampliando horizontes de
aprendizagens com contribuições com sentido e significado à formação de estudantes que ao
sistematizar conhecimentos o fazem numa indissociabilidade ensino-pesquisa-extenção ao
emergir saberes teórico-práticos. Neste dialético contexto, passamos a compreender que a
docência exige a “reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação
Teórico/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá blá blá e a prática, ativismo” (FREIRE,
2003).
A formação docente ao possibilitar o domínio e/ou apropriação de conteúdos com
significados e em diferentes contextos tem por pressupostos articulações interdisciplinares
criando e fomentando estratégias de construção de conhecimentos com base em processos de
investigações com olhar e a escuta em ações educativas lúdicas, críticas e criativas. A
formação de profissionais no campo do lazer ao se pautar, por exemplo, por saberes técnicos,
científicos, políticos, filosóficos e pedagógicos garante e assegura uma visão crítica da
realidade. O que favorece superar e romper com a visão essencialmente tecnicista, ainda
presente no universo de atuação desse profissional. Dialogar com base nesses princípios

significa sistematizar uma práxis consciente referendada nos estudos de Vasquez (1977, p.
406), o qual entende a práxis “como atividade material humana, transformadora do mundo e
do próprio homem”. A ação deve ser comprometida com mudanças que possam assumir as
lutas na intenção de concretizar uma sociedade igualitária que respeite as diferenças culturais
e que crie possibilidades de participação e de democratização social [...]. (ISAYAMA, p. 13)
Para tanto, podemos enfatizar que em concordância e harmonia, estreitando a relação
entre a formação de monitor(a) e a prática docente no universo do lazer, as experiências neste
contexto formativo apontam possibilidades para compreender e incorporar manifestações de
cultura como expressões que consolidam aproximações do monitor na condição de
protagonista social com valorização e relações relevantes com o saber cultural de âmbito local
e regional.
Diante desse cenário, as abordagens metodológicas adotadas pela disciplina, de caráter
crítico-reflexivo podemos afirmar que a práxis docente nasce e fertiliza-se numa concepção
de práxis articulada à totalidade do ser humano, ao quefazer que busque o despertar da
consciência reflexiva, do poder de transformar a realidade, compreendendo que ao apreender
a realidade da formação docente, a monitoria vivida na disciplina de MEPL, explora a
plenitude de saberes do real concreto. E, ao desvelar os aspectos entrelaçados de atitudes
formadoras, afloram-se práticas articuladas com a reflexão crítica sobre o processo educativo
de humanização. Esta é a base epistêmica-metodológica vivida na monitoria que assegura,
amplamente, estudar e/ou pesquisar, como alerta a pedagogia da autonomia freiriana, com
centralidade no lidar com os saberes necessários para que o ato de ensinar-aprender se
constitua como um conjunto de experiências respeitosas de liberdade e promotoras de
diálogos entre os saberes construídos pela humanidade, os quais devem ser observados na
formação docente.
METODOLOGIA
Metodologicamente, para pensar e investigar o universo disciplinar da disciplina de
MEPL, do Curso de Graduação de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal
de Pernambuco, para o ato político de ensinar-aprender, este relato adota a abordagem críticosuperadora com base nos pressupostos da participação efetiva e afetiva, autonomia, liberdade
e cooperação. Nutrido pelo constante movimento de permanecer assegurando que “formar é
muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas…”. E, na
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etnometodológicos o que estimulam constatar na prática e a realização o sentido de realizar
ações, vividas na monitoria, de forma reflexiva e comunicativa para aproximar-se da realidade
e distanciar- se das aparências, pois a mesma sofre transformações dos atores através de
atitudes, expressões e demais fatores que não podem ser caracterizados em um conjunto de
dados pré-estipulados. Ainda no bojo dos conceitos-chave etnometodológico, optamos por
analisar a formação docente no processo de monitoria, elegemos a reflexividade para
compreender o que nós atores desse processo interagimos e interpretamos este mesmo
processo para ser possível conceber a (re)construção da realidade. É a equivalência entre
descrever e produzir uma interação, entre a compreensão e a expressão dessa compreensão.
Os atores dessas ações são os monitores da disciplina de MEPL, objetivando qualificar
suas ações pedagógicas para atuar no contexto educacional baseado em referências sólidas
que consolida e trarão sustentabilidade as ações tomadas para interferir na realidade do seu
universo de atuação profissional com o propósito de estimular a formação de seres críticos e
atuantes na sociedade.
As investigações e análises para compreender e refletir acerca da contribuição da
citada disciplina na concretude da formação docente imersa em experiências no universo do
lazer, foram efetivadas a partir das observações e intervenções realizadas durante o decorrer
do semestre de 2020.1, registrados por meio de relatórios semestrais, com a orientação da
docente doutora em Educação Física. Para tanto, a relação dialética teórico-prática junto aos
discentes que cursaram a disciplina possibilitou a imersão concreta no ambiente acadêmico,
sendo perceptível a manutenção qualitativa das aulas, mesmo se tratando de um semestre
remoto.
RESULTADOS
A Com base na monitoria da disciplina, podemos compreender que passamos por um
processo de ressignificação da concepção sobre o lazer e como ele reflete em práticas
libertadoras e reflexivas, que culminam na (re)construção de nossas práticas. Nestas
perspectivas, temos acordo com França (2003, p. 7) ao afirmar que:
Lazer - enquanto domínio e campo, entendido a partir de duas dimensões
reflexivas: uma que diz respeito ao lazer no mundo contemporâneo relações
sociais de produção de riquezas; outra que diz respeito à produção do

conhecimento sobre lazer e o seu tratamento em determinadas situações de
ludicidade, êxtase, plenitude, cultura, aventuras e riscos. Partindo da práxis
social, podemos reconhecer o lazer como um fenômeno moderno, como uma
das riquezas socialmente produzidas que pressupõe tempo, autonomia,
autodeterminação e prazer enquanto fatores indispensáveis para tornar
realidade o acesso à qualidade de vida.

As riquezas supracitadas são construções advindas de um processo histórico que
constituem o nosso universo e nos despertam para que possamos estimular e direcionar os
estudantes durante a prática pedagógica ao raciocínio crítico.

Diante da vivência teórico-prática na monitoria, somos capazes de inferir o
desenvolvimento da disciplina de MEPL, tendo em vista a sistematização e organização do
semestre, mediante bases da metodologia crítico-superadora, priorizando a problematização
dos conteúdos, levando em consideração as possibilidades de conversações críticas entre
docente-discentes com o intuito de considerar os diversos contextos na qual os estudantes
participantes se fazem inseridos, na possibilidade de contribuições convergentes a agregação
para uma Educação Física em harmonia com pressupostos críticos, passando a não se render a
concepções de cunho tecnicistas, ou seja, ampliando possibilidades de vivências baseadas em
vieses humanistas e antropológicos, tendo em vista as relações que contribuirão para a
formação subjetiva e concreta do estudante mediante a sociedade. “Os homens são porque
estão em situação. E serão tanto mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de
estar, mas criticamente atuem sobre a situação em que estão”. (FREIRE, 1974, p.119).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho priorizou por investigar os principais objetivos e pressupostos no
desenvolvimento da monitoria da disciplina Metodologia do Ensino das Práticas Lúdicas,
enfatizando as principais relações no universo acadêmico-pedagógico a partir de um viés
crítico e problematizador configurantes no universo do lazer, a fim de considerar as
realizações discursivas e eventos de importante relevância cultural e formativa como os ciclos
de palestras desenvolvidos pela disciplina, coordenado pela docente e estruturado junto aos
presentes monitores, instigando discussões e reflexões didático-acadêmico.
Através da experiência de monitoria no contexto acadêmico, podemos identificar
maiores percepções a nível qualitativo da aproximação diante da prática docente,
estabelecendo relações dialógicas entre o professor e o estudante-monitor, ressignificando

aspectos da prática discente para propor um arcabouço teórico-prático para uma formação
docente de qualidade.

TEACHER TRAINING: MONITORING PROCESS OF EXPERIENCES
IN THE UNIVERSE OF LEISURE.
ABSTRACT
Monitoring aims to qualify academic training and expand the knowledge of students in the
perspective of training teachers with consistent references to act in different locus of
educational intervention. Methodologically, in order to investigate the universe of the
discipline of Teaching Methodology of Playful Practices, for the political act of teachinglearning, this report adopts a critical-overcoming approach, in order to provide dialogic
relationships between teachers and students-monitors.
KEYWORDS: Monitoring; Teacher Training; Physical Education

FORMACIÓN DEL PROFESORADO: PROCESO DE SEGUIMIENTO
DE EXPERIENCIAS EN EL UNIVERSO DEL OCIO.
RESUMEN
El seguimiento tiene como objetivo capacitar la formación académica y ampliar los
conocimientos de los estudiantes en la perspectiva de formar docentes con referencias
consistentes para actuar en diferentes locus de intervención educativa. Metodológicamente,
con el fin de indagar en el universo de la disciplina de la Metodología de la Enseñanza de las
Prácticas Lúdicas, para el acto político de enseñanza-aprendizaje, este informe adopta un
enfoque crítico-superador, a fin de brindar relaciones dialógicas entre docentes y alumnosmonitores.
PALABRAS CLAVES: Vigilancia; Formación Docente; Educación Física
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FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: UM
RELATO SOBRE UMA ALUNA COM LIMITAÇÕES AUDITIVAS NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PIBID1
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PALAVRAS-CHAVE: Surdez; Formação docente inclusiva; PIBID/Educação Física.
INTRODUÇÃO
É assegurado à pessoa com deficiência o direito à educação plena no sistema regular
de ensino, por meio do artigo 2º da Lei Federal n. 7.853/89, seja em esfera pública ou privada,
de modo que possuam os mesmos benefícios dos demais alunos. Isso deve ser considerado
independente do tipo de deficiência que a pessoa possua.
A surdez é um desses tipos, podendo ela ser classificada quanto à oralidade, ao grau de
comprometimento e mesmo a limitações auditivas, porém ainda ouvinte (GONÇALVES,
VAZ E FERNANDES, 2002). Essas pessoas estão presentes na escola e têm o direito à
educação de qualidade. Sendo assim, é necessário que os docentes se preparem ao longo da
formação inicial e tratem a educação inclusiva como parte integrante da formação, não só
como algo exterior ou um tema especial e optativo - é um problema considerá-la dessa forma,
segundo Gonçalves, Vaz e Fernandes (2002).
Portanto, deve-se abordar a inclusão já nos anos iniciais dos cursos de licenciatura,
assim como nos programas como o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência). O PIBID Educação Física proporcionou a uma discente bolsista a vivência na
escola com uma aluna não oralizada com limitações auditivas.
Esse trabalho é um relato de experiência sobre esse caso e tem por objetivo entender a
relação entre a formação com foco na educação inclusiva e a inclusão da aluna nas aulas de
Educação Física (EF).
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INTERVENÇÃO
A intervenção do PIBID ocorreu em 2019 em uma escola pública com a turma de 4º
ano e no início a comunicação da docente em formação com a aluna com limitações auditivas
era complexa, uma vez que ambas não compreendiam a LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais). Também não havia profissionais de apoio, mesmo que isso seja garantido pela Lei
Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/15, capítulo IV. A baixa interação nas aulas era
evidente, porém o auxílio dos colegas se mostrou imprescindível, sendo estes mediadores no
diálogo.
Ao longo das aulas, a professora optou por fazer atividades em que o recurso visual
era mais presente do que o auditivo, permitindo com que a aluna se sentisse segura quanto sua
participação. Nos meses finais de intervenção, ela já realizava as tarefas, por mais que estas
exigissem um nível alto de entendimento, como um jogo pré-desportivo de hóquei, abordado
no conteúdo esportes de invasão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa vivência, pode-se depreender que houve a busca pela inclusão da aluna,
mesmo que não tenha se cumprido completamente, devido à falta de apoio técnico da escola.
Nota-se também que a educação inclusiva não ficou apenas como segundo plano para a
docente, mas foi indispensável na formação e na realização da intervenção. Cabe ainda a
futura professora melhor preparação, e isso é um déficit incontestável da EF como um todo
que não deveria mais existir. A educação inclusiva requer experiência e conhecimento dos
professores para trazer dinamismo na aula (MARTINS, 2014) e não cair no paradigma da
integração somente.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Monitoria; Período Remoto.
INTRODUÇÃO
A educação superior no Brasil se consolidou ao longo do século XIX. Com o passar
dos anos, foram surgindo instituições de domínio público e privado voltadas a atender esse
nível educacional, que se edificou em âmbito nacional a partir da inserção de políticas de
ampliação e democratização do acesso (SANTOS; CERQUEIRA, 2009).
As instituições de ensino superior atualmente se firmam em três pilares, são esses:
ensino, pesquisa e extensão. Tais pilares se convergem a fim de preparar o discente para a
futura atuação profissional e em prol da produção científica, contribuindo assim para o
desenvolvimento e amparo social. Tendo em vista a qualidade dessa formação são
desenvolvidos esforços em âmbito científico e legislativo buscando formular estratégias que
contribuam com o desenvolvimento da educação no País.
Segundo Vicenzi (2016), a monitoria é uma ferramenta de ensino e aprendizagem que
colabora de forma significativa com as atividades de ensino, pesquisa e extensão de cursos de
graduação. A monitoria configura-se, assim, como uma importante estratégia de produção do
conhecimento que contribui diretamente para a formação tanto dos monitores quanto dos
discentes contemplados com esta possibilidade.
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No cenário atual, onde diversas instituições de ensino superior estão operando de
forma remota, devido a pandemia da covid-19, o monitor tem sido uma peça importante na
construção dessa forma de ensino, inovadora, em muitas universidades, onde a inserção
precoce da tecnologia através da necessidade da condução do processo de ensino
aprendizagem, demandou uma certa capacitação para o uso de “novas” ferramentas que se
fizeram necessárias e parte do processo formativo dos professores, monitores e alunos.
Assim, a experiência da monitoria no ensino remoto (ER) traz novos desafios e
conhecimentos, que fazem parte da formação e contribuem para o processo de ensino e
aprendizagem, pautado na necessidade da inovação (LANZA et al., 2021). Portanto esse
relato de experiência, visa construir, reflexivamente, as contribuições da monitoria remota
sobre o processo de formação docente, seus desafios e potencialidades. Em específico buscase compreender por meio das experiências dos monitores como a tecnologia está associada na
qualidade do ensino; Discutir como o novo formato da monitoria é visto pelos discentes
monitores dos cursos de licenciatura em Educação Física (EF) relacionando as experiências
construídas em disciplinas distintas na graduação.
JUSTIFICATIVA
Refletir como a monitoria pode contribuição na construção dos saberes docentes, se
faz necessário à medida que, os conhecimentos adquiridos durante a formação inicial,
refletem na nossa prática docente futura, e o torna-se professor acontece por meio de todos os
investimentos que são feitos ao longo da formação inicial. Dessa forma, como afirmam Silva
e Figueiredo (2018):
O torna-se professor de Educação Física, nos implica reconhecer que as
experiências formadoras na trajetória curricular, repercutem num torna-se a
partir da reflexão retrospectiva do sujeito, quando mobilizam esquemas de
pensamento e sentidos a respeito do mundo, estabelecendo, uma nova
concepção do ser professor e uma diferente relação com o saber e a busca da
identidade profissional. (SILVA e FIGUEIREDO, p.74, 2018)

Sendo

assim,

experiências

formativas

como

a

monitoria

são

possíveis

potencializadores das práticas pedagógicas futuras, pois aproxima o discente da prática do
professor, portanto discutir esse processo de forma reflexiva é importante, uma vez que a
partir das percepções dos professores em formação sobre a sua experiência com a monitoria é

possível pensar estratégias que tornem esse processo cada vez mais enriquecedor na formação
docente.
METODOLOGIA
Com o intuito de atender os objetivos propostos, este estudo é descritivo do tipo relato
de experiência, cuja finalidade é refletir acerca das vivências de dois monitores voluntários de
disciplinas distintas do curso de licenciatura em EF de uma universidade federal mineira no
ER, evidenciando as suas potencialidades e desafios sendo uma disciplina obrigatória e uma
optativa.
O período remoto na instituição onde os monitores realizaram as suas atividades teve a
duração de cerca três meses e meio, os monitores fizeram um curso de capacitação oferecido
pela instituição, com o objetivo de conhecer as ferramentas, esclarecer dúvidas sobre o
funcionamento do período remoto e a função da monitoria.
As disciplinas que serviram de base para a análise deste relato, foram organizadas pelo
professor titular bem como os cronogramas, conteúdos e turmas. Após o período de seleção
dos monitores, cada professor se organizou de acordo com a demanda da disciplina, contando
com o suporte, às funções e horários dos monitores no processo de condução.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A disciplina optativa era composta por uma única turma com 25 alunos, das
modalidades de licenciatura e bacharelado, e as aulas ocorriam uma vez por semana, com
duração de 1 hora. Após as aulas aconteciam uma reunião de planejamento entre o professor
da disciplina e o monitor, com o objetivo de discutir as próximas atividades da disciplina,
além de pontuar questões das aulas, o professor escutava a opinião do monitor, orientava
sobre as dúvidas, sempre realizando um trabalho conjunto. Foi necessário a produção de
vídeos explicativos sobre os trabalhos da disciplina, pelo monitor, sempre orientado pelo
professor da disciplina.
As monitorias aconteciam em plataforma online, e ficou notável o fato de que a
procura dos discentes da disciplina optativa foi baixa e pontual, em vésperas de atividades
avaliativas, embora a disponibilidade do monitor fosse constante. Este foi um desafio, pois,
não era possível um contato com horário fixo, visto que no ensino remoto, a rotina domiciliar

acaba influenciando, na rotina acadêmica dos alunos, como relatado ao monitor. A professora
coordenadora da disciplina, auxiliou durante toda a disciplina nas construções dos trabalhos
desenvolvidos na monitoria. Além disso, sempre fazendo excelente colocações que
contribuíram para a reflexão para além do conteúdo da disciplina.
Já a disciplina obrigatória contou com a participação de 79 alunos, matriculados em
duas turmas, que incluíam discentes da licenciatura e do bacharelado. Cada uma delas tinha
uma aula por semana com duração de 2 horas, e em complemento ao processo de ensino
haviam leituras acompanhadas pela realização de estudos dirigidos e resumos, que serviam
para orientar a compreensão do conteúdo exposto e incentivar a contribuição dos discentes
nos momentos das aulas. Além do monitor havia um aluno do mestrado orientado pelo
professor responsável pela disciplina, o mesmo estava cursando uma disciplina da pósgraduação chamada “estágio ensino”, por esse motivo ele esteve integrado durante todo o
processo contribuindo durante as aulas, as correções e discussões dos rumos a serem tomados
na abordagem da disciplina.
As ações do monitor foram direcionadas ao acompanhamento da disciplina, realizando
o controle da frequência, correção dos trabalhos em conjunto com o mestrando e o professor,
contribuindo durante as aulas, na elaboração de vídeos que serviram como materiais
pedagógicos que auxiliaram no processo de ensino, e se colocando enquanto suporte para
sanar as eventuais dúvidas dos discentes. Durante todo o processo houve uma boa
interlocução entre os três sujeitos, fato que possibilitou uma maior reflexão e aprofundamento
nos conteúdos trabalhados na disciplina durante a correção dos trabalhos e a elaboração das
aulas.
Para ambos os professores em formação que atuaram enquanto monitores a
experiência de participar de forma efetiva na organização, nas correções e elaboração das
atividades, trouxe um importante crescimento e amadurecimento acadêmico, uma vez que, ter
a orientação efetiva de um professor, conhecer as ferramentas de planejamento da disciplina,
vão além do conhecimento adquirido ao cursa-la.
Outro fato destacado por ambos os professores em formação é que a monitoria
enquanto um suporte ao ensino durante as atividades remotas, se torna uma ferramenta que
agrega de maneira significativa sobre o aprendizado dos discentes que podem contar com esse
apoio, suprindo falhas tecnológicas como a queda na conexão com a internet e a condição de

alguns aparelhos eletrônicos que influenciam de maneira diretiva durante o processo de
ensino aprendizagem nesse contexto (DUARTE; MEDEIROS, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do relato de ambos discentes do curso de licenciatura ficou evidente o fato de
que a atuação como monitor possibilitou a esses sujeitos a ampliação dos conhecimentos
acerca das disciplinas, proporcionando aos mesmos a apropriação e o desenvolvimento de
experiências inerentes prática docente se inserindo em vivências adaptadas devido ao período
de pandemia que os levarão a realizar atividades como correção, elaboração de materiais
didáticos, organização, avaliação e contribuição com o processo de ensino, possibilitando o
desenvolvimento do que Tardif (2012) classifica como saber experiencial, sendo o mesmo
adquirido durante a prática cotidiana da docência.
Também vale destacar a importância dessa vivência em um momento adverso,
causado pela pandemia da Covid 19, que trouxe a necessidade de reinvenção em diferentes
contextos, levando os discentes e professores a entrarem em contato com novas ferramentas e
estratégias para a efetivação do processo de ensino aprendizagem, situação que apesar de ter
ocorrido de maneira imprevisível, agregou na formação dos sujeitos por ter possibilitados aos
mesmos o contato com essas ferramentas.
Sendo assim, aqui reafirmamos o fato de que a monitoria enquanto uma experiência
formativa oportunizada aos discentes durante a formação inicial saberes e experiências que,
contribuem de maneira significativa com a construção do ser professor. Devendo esta ser
valorizada e sistematizada enquanto um elemento que compõem a formação inicial dos
cursos, observando sobretudo o seu impacto sobre os discentes.

TRAINING AND TEACHING: MONITORING AS A TEACHER'S
CONTRIBUTION A REPORT OF EXPERIENCE
ABSTRACT
In the current scenario, several higher education institutions are operating remotely, due to
the pandemic (covid-19) the monitor has been an important part in the construction of this
form of education. This experience report aims to demonstrate the impact of remote
monitoring on the teacher education process, its challenges and potential. This report shows
monitoring as an opportunity to deepen knowledge, have contact with teaching practice and
learning about new technologies.
KEYWORDS: Training; monitoring; remote period.

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA: EL SEGUIMIENTO COMO
CONTRIBUCIÓN DEL PROFESOR UN INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
En el escenario actual, varias instituciones de educación superior están operando de forma
remota, debido a la pandemia (covid-19) el monitor ha sido parte importante en la
construcción de esta forma de educación. Este informe de experiencia tiene como objetivo
demostrar el impacto del monitoreo remoto en el proceso de formación docente, sus desafíos
y potencial. Este informe muestra el seguimiento como una oportunidad para profundizar en
el conocimiento, tener contacto con la práctica docente y aprender sobre nuevas tecnologías.
PALABRAS CLAVE: Entrenamiento; vigilancia; período remoto.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: intercâmbio educacional internacional; motivação; ginástica.
INTRODUÇÃO
Com a globalização, as buscas por conhecimento, intercâmbio e acordos além das
fronteiras se intensificaram para suprir as necessidades da modernidade. Embora as motivações
que levam um estudante de graduação a participar de um programa de intercâmbio possam ser
diversas, Larsen e Vicent-Lancrin (2002) destacam que para estudantes de países
subdesenvolvidos, a motivação pode ser voltada a suprir as necessidades educacionais do país
de origem. Nesse aspecto, estudos feitos no Brasil, além de apontarem a busca por aquisição de
competências, destacam outros fatores inclusive mais relevantes. No estudo feito por Volpi e
Köhler (2017), a principal motivação destacada por intercambistas foi “conhecer uma nova
cultura e realidade”.
Nesta pesquisa, tomamos como base o programa de intercâmbio International Youth
Leader Education (IYLE), ativo no Brasil desde 1997 e que oferece bolsas de estudo em escolas
de Ginástica e esporte na Dinamarca. Desse modo, buscamos analisar quais as principais
motivações que levam os alunos a participarem dessa experiência acadêmica.
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METODOLOGIA
Para a coleta de dados e mediante aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da ESEF –
UFPel com o parecer de número 4.314.102, foram feitas entrevistas semiestruturadas com 16
indivíduos que participaram do programa IYLE. Para tratamento dos dados, utilizamos a análise
de Bardin (1977).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com as entrevistas, as principais motivações mencionadas foram agrupadas
da seguinte forma: “A experiência internacional” (P1; P2; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P14;
P13; P15; P16); “A formação em Ginástica” (P1; P2; P3; P5; P6; P7; P8; P9; P12; P13; P14;
P16); “Os relatos de colegas e amigos” (P1; P2; P3; P6; P9; P10; P11; P13; P16); “As escolas”
(P1; P3; P9; P15; P15; P16); “O profissional” (P6, P12, P15); “O financiamento” (P2; P4; P6);
“O Fórum Internacional de Ginástica Para Todos (FIGPT)” (P3; P13).
Assim, foi revelado maior destaque para “A experiência Internacional”, mencionada por
13 participantes. Esse fator destaca, de forma geral, o desejo pelas experiências proporcionadas
por uma vivência internacional como a imersão em outra cultura, novos lugares e outros.
Por vez, não houve outras especificações a respeito do país de destino, como a cultura
e a língua dinamarquesa, como na declaração: “A principal motivação foi sair do Brasil, do que
eu conheço, das coisas mais fáceis e me jogar para fora para conhecer outras culturas” (P16).
Outro fator mencionado por 12 participantes foi a “A formação em Ginástica”, que
embora apontado muitas vezes em segundo lugar (P1; P2; P3; P5; P6; P7; P13; P14), apresentou
muita relevância na motivação dos sujeitos, como na declaração: “Como eu sabia que as escolas
tinham muita prática de Ginástica, já fui com certeza nessa perspectiva de ampliação de
repertório de atividades (...)” (P6).
O fator “Os relatos de colegas e amigos”, mencionado por nove participantes, sinaliza
a relevância do ciclo social tanto para informações, quanto na influência para e adesão às bolsas
de intercâmbio. Esse aspecto chama atenção pois essas relações são destacadas por meio do
convívio nos grupos Ginásticos dos participantes: “Meus veteranos do Grupo Ginástico
Unicamp que voltavam da Dinamarca falavam muito bem da Ginástica” (P3).
Outros fatores mencionados e com menor frequência foram: “As escolas”, “ O financiamento"
e “O FIGPT”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, compreendemos que as motivações para a realização de um intercâmbio
internacional, especificamente vinculado ao programa IYLE, foram: a experiência
internacional; a formação em ginástica; e relatos dos amigos que já realizaram o intercâmbio.
De todo modo, compreendemos que os fatores motivacionais podem ser diversos e de forma
individualizada, mas no presente estudo, pela narrativa dos entrevistados, tivemos esses em
destaques. Estudos futuros podem revelar novas motivações, que serão vislumbradas sob a ótica
dos próximos participantes.
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PALAVRAS-CHAVE: especialização, formação continuada, saberes docentes
INTRODUÇÃO
O IFRJ é resultado da reformulação da Educação Profissionalizante e Tecnológica
(EPT) e tiveram sua criação a partir da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008) instituindo a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) assumindo novas
atribuições e responsabilidades fazendo parte da rede federal de ensino. Ancorados no perfil
do IFRJ, idealizamos a Especialização.
O Estatuto do IFRJ (2016, p. 2), com o intuito de fomentar a formação continuada,
traz o seguinte em seu Art. 4º, inciso VI: “qualificar-se como centro de referência no apoio à
oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação
técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino”. A mesma
perspectiva é seguida pelo Acordo de Metas e Compromissos firmado entre o IFRJ e o MEC
por meio da SETEC.
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Diante do exposto, identificamos a oportunidade da implementação da Especialização
em Educação Física Escolar (EFE). Assim, em 2016 foi criado o Grupo de Trabalho com
finalidade de estruturar o Projeto Político Pedagógico do curso.
Diante do exposto, este trabalho busca relatar a experiência dos professores do
Instituto Federal do Rio de Janeiro que lecionam na Especialização em EFE e seus impactos
no saber-fazer docente.
RELATO
O início do processo se deu na lógica de pensar em qual currículo seria o mais
indicado para uma Especialização em EFE. O princípio foi: planejar, selecionar e organizar as
atividades e conteúdos ao longo do curso para contribuir com uma formação continuada longe
do reducionismo das teorias positivistas que viveu a Educação Física. E ao mesmo tempo,
tínhamos que nos aproximar das teorias críticas e pós-críticas numa perspectiva de formação
do profissional mais reflexivo (SCHON, 1992).
A busca de articular teoria e prática consta como objetivo geral da Especialização
(IFRJ, 2016) fomentando o saber docente no processo de construção de novos conhecimentos,
abrindo horizontes que possibilitam a construção de metodologias baseadas no diálogo e na
troca de experiências; o que vem a contribuir para o processo do ser professor na escola, tanto
para os discentes da pós quanto para os professores do IFRJ que atuam na pós.
Nesse sentido, nos aproximamos de Paulo Freire, pois:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago (1997, p.32)

A Especialização é oferecida no campus Duque de Caxias, com aulas semanais no
período de um ano. A matriz curricular do curso é formada das seguintes disciplinas:
Epistemologia da Educação Física; Metodologia da Pesquisa; Seminário de Pesquisa;
Promoção da Saúde I e II; O corpo e a EFE; Cultura, diversidade e EFE; Tópicos Especiais;
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I e II; e Metodologia da Educação Física I e II (IFRJ,
2016).
Na etapa final das disciplinas ‘Metodologia da Educação Física I e II’, é elaborado por
toda a turma, um Planejamento Bimestral Curricular (PBC) de Educação Física para o ensino

médio. Desse PBC selecionam-se aulas que são lecionadas aos alunos do ensino
médio/técnico do campus.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto da formação continuada com os discentes da especialização junto à
experiência como professor do curso entre os anos de 2017 a 2021, certamente vivenciamos
diferentes desafios na articulação do conhecimento da formação durante as aulas do curso. Os
professores envolvidos nas disciplinas Metodologia da Educação I e II percebem a
contribuição que do PBC não só como um momento do saber-fazer reflexivo, mas também
uma ressignificação da prática pedagógica dos sujeitos envolvidos.
Como resultado, permitiu-nos como professores do curso refletir processos diferentes
de formação compartilhados com outras colegas professores e professoras da especialização,
possibilitando reformular e organizar as disciplinas de educação física que ministramos com
nossas turmas de Educação Física curricular no IFRJ.
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IMPACTOS DO SAEPE NO TRABALHO DOCENTE1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; trabalho docente; Responsabilização; Culpabilização;
adoecimento.
INTRODUÇÃO
Criado em 2000, O sistema de avaliação educacional de Pernambuco – SAEPE surge
como mais uma avaliação de larga escala que tem como ideal analisar o rendimento escolar
dos estudantes da rede municipal e estadual, com o intuito de melhorar a qualidade da
educação do estado.
OBJETIVOS
Este estudo procura identificar os efeitos objetivos e subjetivos do SAEPE no trabalho
docente.
REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com BASSO (1998), devido a particularidade do trabalho docente, os
professores podem dificultar as ações de especialistas que tenham a intenção de controlar o
seu trabalho. Entretanto, ao observar as metodologias das avaliações de larga escala,
percebesse que a política de responsabilização existente nelas, resultam na precarização do
trabalho docente, que muitas vezes acabam por alterar suas práticas pedagógicas, focando
nessas avaliações, em prol de melhorar o desenvolvimento do aluno nos testes, fomentando
em riscos para o currículo educacional. Como diz BONAMINO E SOUZA (2012, p. 383),
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“[...] os professores concentram seus esforços preferencialmente nos tópicos que são
avaliados e desconsideram aspectos importantes do currículo, inclusive de caráter não
cognitivo.” evidenciando a afirmação supracitada.
DESENVOLVIMENTO
O estudo é uma pesquisa bibliográfica que buscou identificar os efeitos objetivos e
subjetivos do Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco, (SAEPE) no trabalho
docente.
Primeiro a pesquisa foi realizada no site Scielo com o descritor trabalho docente onde
foram encontrados 1.600 arquivos. Em português 1.059 arquivos em seguida a busca foi com
o descritor SAEPE no Google Acadêmico, na qual foram encontrados 2.800 arquivos. Dos
arquivos encontrados 17 relacionavam SAEPE ao trabalho docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que política de responsabilização implantada no Estado,
justificada pela qualidade da educação, gerando como efeitos objetivos intensificação e
precarização do trabalho docente, e como efeito subjetivo o adoecimento docente e com
relação aos discente geram o falseamento de resultados, estreitamento curricular e
precarização no processo de ensino.
REFERÊNCIAS
BASSO, Itacy Salgado. Significado e sentido do trabalho docente. Cad. CEDES, Campinas,
v. 19, n. 44, p. 19-32, Apr. 1998.
BONAMINO, Alicia; SOUSA, Sandra Zákia. Três gerações de avaliação da educação
básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 38,
n. 2, p. 373-388, June 2012.
SANTOS, Zélia Maria Melo De Lima. A formação do professor e as implicações do
processo de avaliação externa na prática docente. Anais IV SINALGE... Campina Grande:
Realize Editora, 2017.

NASCIMENTO, Mariana do Carmo. Considerações sobre o processo de avaliação externa
da leitura no Estado de Pernambuco. 2018. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Licenciatura em Letras) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural
de Pernambuco, Serra Talhada, 2018.

INÉDITOS VIÁVEIS: UM ESTÁGIO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO
FÍSICA INCLUSIVA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-191
Caroline Conrado Pereira,
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
Bianca Rocha Gutterres,
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
Francisco Jardel Paim de Freitas,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Curricular; Educação Física; Inclusão Educacional.

INTRODUÇÃO
Este relato apresenta a descrição das experiências vivenciadas no Estágio Curricular
em Educação Física IV da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). A vivência ocorreu no
segundo semestre de 2020, sendo realizado no Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e
Acessibilidade - CEIA, instituição que atende alunos deficientes da rede municipal de
educação de Canoas/RS. Foram atendidos alunos de 4 a 12 anos de idade. Devido a pandemia
do COVID-19 e a necessidade de distanciamento social, as intervenções foram realizadas na
modalidade remota.
JUSTIFICATIVA
Essa modalidade de estágio teve que ser empreendia a partir da modalidade remota
devido ao imperativo do distanciamento social e obedecendo às determinações das
autoridades governamentais do estado do RS e do município de Canoas, que impuseram a
suspenção das atividades presenciais das escolas em todo o seu território.
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OBJETIVOS
As atividades que foram trabalhadas nessa oportunidade objetivaram a manutenção de
vínculo das crianças com a escola, com a professora de Educação Física titular e com a
estagiária, além de oportunizar a vivência de práticas corporais semelhantes às que as crianças
praticavam presencialmente na instituição antes da pandemia. Foram propostas atividades em
que fosse possível consolidar a interação e socialização com os alunos e melhorar o
desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor, através de atividades expressivas que
favorecessem as brincadeiras e o desenvolvimento psicomotor.
BASE TEÓRICA
A partir do que esclarecem Canhoto, Rossetti e Missawa (2019) quando defendem que
os jogos e as brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens
referentes à infância, sobretudo como recurso para o desenvolvimento e a aprendizagem de
habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras, é que foi desenvolvido o trabalho. Nesse
sentido, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (2021) situa a psicomotricidade como a
ciência que tem como objeto o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao
seu mundo interno e externo. Assim, a Psicomotricidade está relacionada ao processo de
maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas e é
sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.
METODOLOGIA
Foram gravados vídeos demonstrativos das propostas a serem implementadas na casa
das crianças, contando com o auxílio das famílias. Os vídeos foram postados Youtube e
Facebook, e os links foram enviados às famílias através do WhatsApp. Foi solicitado às
famílias que retornassem às professoras registros em fotos e vídeos da execução das
brincadeiras. A professora estagiária enviou um vídeo por semana. As atividades foram
elaboradas em conjunto com a professora titular e a coordenadora pedagógica da instituição.
DISCUSSÃO
Essa modalidade de estágio docente constitui-se em um grande desafio, na medida que
foi necessário que a professora estagiária, a professora titular e demais integrantes do corpo

docente da instituição tivessem que se apropriar de ferramentas tecnológicas pouco utilizadas
até então. Através desses recursos tecnológicos foi possível, minimamente, manter o vínculo
com as crianças e suas famílias. O estágio docente foi diferente do usual, porém oportunizou
aprendizados que, talvez, na modalidade presencial não fossem necessários e possíveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio curricular docente através da modalidade remota foi a única possibilidade de
dar sequência a essa etapa da formação docente inicial. Empreendemos experiências e
aprendizados que não costumam ser possíveis na modalidade presencial, tais como a operação
em tecnologias digitais e a potencialização de relações de afeto e escuta, além de estudos e
leituras necessárias ao planejamento para poder oferecer atividades de manutenção de vínculo
minimamente possíveis nesse tempo pandêmico. Destacamos como aspecto frágil nesse
processo o relato de várias famílias que não puderam manter o vínculo com a instituição por
conta da dificuldade de acesso a recursos de tecnologia e internet.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Remoto; Ginástica; COVID-19.
INTRODUÇÃO
Desde de março de 2020, diversas medidas foram estabelecidas para barrar o contágio
pela à COVID-19. A principal tática foi o distanciamento físico que gerou mudanças e
necessidades de reorganização social. Essa ação impactou na organização preestabelecida de
sociedade, principalmente no mundo do trabalho (BRAZ, 2020), que, diante da pandemia da
COVID-19, tem apresentado diversos arranjos alternativos para que os trabalhadores
continuem a exercer suas práticas. Oliveira e Ribeiro (2021) afirmam que a pandemia acabou
gerando exigências de novos aprendizados em caráter emergencial.
Portanto, visando contribuir com as reflexões e as ações necessárias nesse cenário, este
estudo objetiva compreender como instrutores de ginástica de condicionamento têm adaptado
sua atuação ao contexto da pandemia da COVID-19 em formato remoto.
PROCESSO METODOLÓGICO
Este estudo é um recorte da pesquisa do Laboratório de Estudos da Cultura Corporal
(LECCORPO) e foi dividido em etapa preliminar e coleta de dados. Inicialmente foi realizada
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uma busca e sistematização de informações de acesso público em plataformas virtuais. O
intuito foi mapear perfis de profissionais na região Nordeste para identificar materiais
produzidos e divulgados de práticas corporais no cenário da pandemia. A segunda fase
constituiu a realização de 13 entrevistas semiestruturadas realizadas pelo Google Meet,
posteriormente transcritas e analisadas. A interpretação dos dados deu-se através da análise
cultural em especial de Du Gay et al. (1997).
O recrutamento dos voluntários aconteceu por meio de convite divulgado em redes
sociais direcionado a instrutores de ginástica que estavam em trabalho remoto durante a
pandemia. Também foi utilizada a técnica da “bola de neve” (VINUTO, 2014) como
estratégia para angariar voluntários para a pesquisa. Dessa forma, participaram 7 mulheres e 6
homens, residentes nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco.
RESULTADOS PRELIMINARES
No que concerne à atuação desses trabalhadores durante a pandemia foram citadas
inúmeras atividades que precisaram ser adaptadas: metodologias, acesso a novas tecnologias,
materiais e até mesmo a relação e comunicação com alunos. Os entrevistados expuseram que
a modalidade remota durante esse período foi um meio de manter suas atividades
profissionais e assegurar sua renda. Porém, a distância dificultava o contato que antes
auxiliava tanto nas questões biomecânicas quanto nas afetivo-sociais. Os equipamentos foram
também um dos principais problemas apontados, seja pela questão de adaptar atividades que
necessitavam de materiais ou até mesmo pelo investimento em produtos e serviços para
efetivar o trabalho.
Também foi apontado que, por mais que o ambiente doméstico não fosse o mais
adequado para a prática, seja pela limitação do espaço ou da sua ausência para o aluno, era
um espaço seguro e que garantia o distanciamento social. Para que não houvesse nenhuma
interrupção no trabalho, alguns dos sujeitos entrevistados citaram a importância de
investimento em conexão com a internet para a transmissão das aulas (na maior parte feita por
com sua própria renda), ocasionando um contato mais próximo com os alunos.
Houve resistência por parte de alguns, seja pela exposição em ambientes virtuais ou
insegurança de captação de público. Alguns entrevistados frisaram que agora sentem-se mais
capazes de enfrentar adversidades e que essas adaptações ampliaram suas formas de atuação.

O que provavelmente, mesmo após a pandemia, vai impactar suas relações de trabalho e
formas de atingir o público.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Sendo um recorte de uma pesquisa em andamento, esse estudo considera que a prática
profissional condizente com a realidade no período de pandemia levou profissionais de
ginástica de condicionamento a aderirem a aulas no formato remoto de forma compulsória e a
necessidade de se reinventarem e na maioria das vezes sem o apoio necessário, tanto
financeiro, quanto de formação. Mesmo com dados iniciais já vemos a necessidade de
observar a intensificação e precarização do trabalho, delegando unicamente ao professor “se
adaptar” às novas realidades. .
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Jogo eletrônico; Formação de professores.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como tema o jogo eletrônico, que por definição é o tipo de jogo que
utiliza uma tela de vídeo digital e um controle como meios para se jogar, e o estudo é
resultado de uma monografia de conclusão de curso de graduação em Licenciatura em
Educação Física.
O objetivo da pesquisa foi analisar as contribuições teórico-metodológicas do jogo
eletrônico para a formação de professores dos cursos de Licenciatura em Educação Física.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa com inserção em campo, onde foi
aplicado questionário aos sujeitos da pesquisa, professores que tratam o conhecimento jogo na
formação de professores no curso de Licenciatura em Educação Física da Escola Superior de
Educação Física da Universidade de Pernambuco.
Foi enviado a quinze professores um acesso on-line ao questionário elaborado e
enviado por endereço eletrônico. Contudo, nove professores responderam ao questionário, e
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seis não responderam. Desses seis, quatro não deram retorno aos pesquisadores sobre a
possibilidade de participação, e dois se recusaram a responder o instrumento.
Após a aplicação, foi feita análise dos dados, onde buscamos responder ao objetivo
geral da pesquisa. Para isso, tomamos como base a análise de conteúdo do tipo categorial por
temática, referenciada no estudo de Bardin (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados dos questionários, percebemos no que se trata da compreensão do
conceito de Jogo Eletrônico que os professores de maneira geral entendem que se trata de um
jogo, assim como os outros, mas que está condicionado a uma tecnologia eletrônica específica
à sua utilização prática, principalmente pela tela digital e o controle.
Um motivo ou argumento comum para o trabalho com os jogos eletrônicos na prática
pedagógica na graduação em Educação Física foi o da cultura, apresentado por vários
professores.
O professor hoje que atua na Educação Básica ou formação de professores lida com
estudantes que interagem com tecnologias digitais, dentre elas os jogos eletrônicos. Nesse
sentido, entendemos a partir de Martins (2013) que a principal função da escola é mediar a
superação do saber cotidiano a fim de se alcançar o saber científico. Consideramos esse um
pressuposto fundamental para discussão da cultura na prática pedagógica porque os saberes
cotidianos estão inseridos no dia a dia escolar independentemente dos professores os
perceberem ou perceberem sua relevância.
Portanto, entendemos a contribuição do jogo eletrônico na formação inicial no que
tange à cultura dos estudantes, não somente pelos próprios professores em formação, mas
também porque eles irão atuar pedagogicamente com estudantes inseridos na cultura
eletrônica.
Outro argumento foi o diálogo ou transposição entre virtual e material, também
comum a vários professores, que pode ser inserida no contexto da graduação por ser de valia
para professores em formação e seus alunos da Educação Básica. Essa ação diz da capacidade
criativa de interpretar os dados virtuais vislumbrando possibilidades de criar no mundo
material o que está apresentado no virtual.

Foi possível identificar que alguns professores conhecem os exergames, esses jogos
podem incidir em uma descoberta do prazer em praticar atividades físicas, se movimentar,
conhecer o corpo, pois é o grande diferencial desse tipo de jogo eletrônico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que o jogo eletrônico é possível e relevante na formação de professores de
Educação Física, pois apesar de todas as dificuldades para esse tema se consolidar nos cursos,
elas não impossibilitam o trabalho da prática pedagógica com jogos eletrônicos. E a
qualificação da formação acerca do tema continua possível de se alcançar.
E sobre as contribuições teórico-metodológicas do jogo eletrônico para a formação de
professores de Educação Física percebidas a partir deste trabalho, podemos dizer que elas
ocupam três tópicos principais: cultura, diálogo ou transposição entre virtual e material, e
exergame.
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RESUMO
O trabalho objetiva mapear a produção científica sobre o PIBID Educação Física nos
espaços científicos da área, especificamente em eventos e revistas, no recorte de 2007 a
2020. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e documental. Para
obtenção dos dados utilizou-se o descritor “PIBID”. Quanto a análise dos resultados, a
investigação é de caráter quantitativo. Identificaram-se 158 publicações em eventos e 41
artigos publicados em revistas.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Educação Física; Mapeamento.
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) teve sua criação
a partir de dois importantes documentos: a Portaria nº 38, que o institucionalizou e o Edital nº
01 que foi lançado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) através da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), ambos publicados em 12 de dezembro de 2007. O
Programa foi proposto visando a valorização e o aprimoramento da formação de
professores(as) para a educação básica no Brasil.
A Portaria CAPES nº 259 de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o regulamento
do PIBID e outras orientações, define seis objetivos para o Programa. Diante disso, observa-
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se a amplitude e a importância do PIBID, no sentido de fomentar o aperfeiçoamento da
formação inicial bem como possibilitar o intercâmbio de conhecimento entre as Instituições
de Ensino Superior (IES) e as escolas de educação básica, futuro campo de atuação
profissional dos(as) licenciandos(as).
No decorrer dos anos de funcionamento do PIBID, ocorreram modificações em sua
estrutura, sofrendo influência de alguns fatores, entre eles as demandas advindas do campo
social e de prerrogativas de solicitação das IES como a ampliação de bolsas e de áreas de
conhecimento a ser contempladas, como é o exemplo do componente curricular Educação
Física que, até 2007, não fazia parte do Programa contudo, a partir de 2010, passou a integrar
as disciplinas que poderiam submeter propostas de novos subprojetos.
Dentre os objetivos elencados para o PIBID, destaca-se o de “elevar a qualidade da
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre o
ensino superior e educação básica” (BRASIL, 2019). Essa integração pode ocorrer na
interação dos agentes sociais, que fazem parte da estrutura do Programa, o que possibilita uma
aproximação com as quatro fases que Imbernón (2011) defende como fundamentais para a
formação de professores(as).
A primeira fase se dá no momento da vivência e contato com o projeto, enquanto
aluno(as) da educação básica em que admiram e incorporam as concepções de ensino a partir
de exemplos de seus(suas) professores(as). No Programa são denominados como alunos(as)
bolsistas.
A segunda fase configura-se pela socialização do conhecimento adquirido na
formação inicial. Dentro do PIBID isso ocorre pelo intercâmbio de conhecimento dos(as)
alunos(as) bolsistas do Programa com o espaço escolar e os agentes que integram essa
comunidade.
A terceira fase denominada “período de iniciação à docência” (Imbernón, 2011, p. 61)
é o momento inicial de experiência da prática que comumente acontece após a formação
inicial. No entanto, o Programa proporciona aos(as) bolsistas a antecipação dessa experiência
e permite que adentrem ao ambiente escolar antes do período previsto.
A última fase é nomeada pelo pesquisador como formação permanente. Nessa etapa
espera-se que o(a) professor(a) valide o conhecimento adquirido durante sua formação inicial,

bem como avalie sua prática docente “questionando ou legitimando o conhecimento
profissional posto em prática” (Imbernón, 2011, p. 61).
Dentro do PIBID, que tem como uma de suas finalidades aproximar as IES e as
escolas da educação básica, a última etapa, citada anteriormente, pode ser reconhecida tanto
nos(as) professores(as) da educação básica, denominados(as) supervisores(as), quanto nos(as)
coordenadores(as) de área. Estes entram em contato com novas ideias e metodologias
propostas pelos(as) bolsistas do Projeto, retomando discussões que ocorrem no ensino
superior, enquanto os(as) coordenadores(as) de área passam a ter contato com discussões que
ocorrem no âmbito escolar.
Sendo assim, desde sua criação o PIBID tem promovido, no cenário educacional, uma
nova estruturação e concepção de formação profissional de professores(as) no Brasil, bem
como propiciado a realização de novas práticas nas escolas. Na área da Educação Física isso
não é diferente, o Programa tem contribuído com a formação de futuros(as) professores(as),
proporcionando uma formação ampliada e sólida, balizada em um diálogo mais próximo com
os espaços onde o(a) professor(a) tem seus momentos de formação, fazendo com que a escola
seja um espaço de protagonismo.
Em torno desse debate surge a inquietação: o que se tem produzido sobre o PIBID nos
principais eventos e periódicos da área de Educação Física? Dessa forma, este artigo tem
como objetivo mapear a produção científica sobre o PIBID na Educação Física.
Para tanto, apresenta-se no tópico a seguir as escolhas metodológicas para alcançar o
objetivo proposto neste trabalho.
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa tem natureza quantitativa, configura-se como documental e
bibliográfica. Para que fosse possível obter o panorama das produções sobre o Programa nos
espaços de discussão referentes à Educação Física, utilizou-se o descritor “PIBID” para
localizar as produções desenvolvidas com esse tema.
Inicialmente, buscou-se na plataforma do Sistema Online de Apoio a Congressos
(SOAC), no qual foi possível ter acesso aos anais dos eventos Internacionais, Nacionais e
Regionais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), que se configuram como
importantes espaços de debates na área de Educação Física.

Delimitou-se o espaço temporal de 2007 a 2020. Essa escolha justifica-se, pois, o ano
de 2007 marcou a criação do Programa. Em seguida, acessou-se os anais de cada evento e
realizou-se o levantamento com base na palavra-chave determinada, dentro dos Grupos de
Trabalho Temático (GTT’s).
No que concerne à investigação das produções do PIBID nos periódicos
especializados na área de Educação Física, três foram pesquisados, sendo eles: Motrivivência
(Revista de Educação Física, Esporte e Lazer da Universidade Federal de Santa Catarina),
Qualis B2; Movimento (Revista de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul), Qualis A2; e a Revista Pensar a Prática (Revista de Educação Física em interface
com as Ciências Humanas e Sociais, em seus aspectos pedagógicos, históricos, socioculturais
e filosóficos da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás),
Qualis B2.
Na sequência, acessou-se as edições de cada um dos periódicos, de acordo com o
período delimitado em que, no primeiro momento, realizou-se a busca pelo sumário das
revistas e o download dos arquivos.
Em seguida, para que houvesse um resultado ainda mais fidedigno para a pesquisa, foi
realizada a leitura flutuante dos resumos das produções. A partir dos resultados obtidos,
seguiu-se então a análise dos dados quantitativos e posterior discussão, a ser apresentada em
tópico específico neste trabalho.
PANORAMA DAS PRODUÇÕES MAPEADAS.
O SOAC, que atende ao CBCE, assim como as plataformas dos periódicos
especializados Motrivivência, Movimento e Pensar a Prática são importantes espaços de
divulgação e democratização do acesso às produções científicas.
O levantamento bibliográfico, delimitado no espaço temporal de 2007 a 2020,
localizou, nos periódicos especializados, um total de 41 produções conforme a tabela a seguir:
Tabela 1 – Quantitativo dos artigos localizados nos periódicos especializados
Revistas

Qualis

Total de Artigos Localizados

Motrivivência

B2

23

Movimento

A2

5

Pensar a Prática

B2

13

Fonte: Elaborado pelos próprios autores com base nas plataformas dos periódicos especializados.

Com base nos dados obtidos na tabela 1 é possível observar que, levando em
consideração a classificação do qualis das revistas selecionadas, houve um número
significativo de publicações com o descritor PIBID. Esse dado revela que o Programa tem
sido objeto de investigações científicas na Educação Física.
Em relação aos trabalhos apresentados nos CONBRACE/CONICE e nos eventos
regionais do CBCE totalizou um universo de 158 produções.
Tabela 2 – Quantitativo dos trabalhos localizados nos eventos do CBCE de acordo com os
Grupos de Trabalho Temáticos (GTT’s)
Grupo de Trabalho Temático

Quantitativo de trabalhos localizados

Escola

111

Formação Profissional e Mundo do
Trabalho

39

Gênero

2

Políticas Públicas

2

Inclusão e Diferença

2

Memórias da Educação Física e do Esporte

1

Epistemologia

1

Fonte: Elaborado pelos próprios autores com base na plataforma SOAC – anais dos eventos do CBCE.

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte possui 13 GTT’s, contudo, nesta
investigação, identificou-se que as produções que possuíam o descritor PIBID em seu escopo
estavam alocadas somente em 07 destes grupos. Destaca-se a expressividade de trabalhos nos
GTT’s Escola e Formação Profissional e Mundo do Trabalho apresentados nos eventos do
CBCE.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que o maior número de produções localizados, no que diz respeito aos
eventos do CBCE, estão nos GTT’s Escola e Formação Profissional e Mundo do Trabalho.
Supõe-se que isso se deve ao fato de haver maior identificação por parte dos(as) participantes

do Programa com a ementa desses grupos temáticos. Além disso, o PIBID objetiva incentivar
a formação docente, o que gera, naturalmente, maior interesse em publicar os resultados das
experiências pedagógicas decorrentes das ações realizadas no âmbito das escolas dentro
desses GTT’s.
Outro fator que é importante citar, são os critérios para submissão de um artigo em
periódico, em que há normas mais específicas como a necessidade de titulação obrigatória
(mestrado e/ou doutorado). Há ainda maior exigência nas normas para construção dos artigos
e, em alguns casos, há uma ementa específica quanto à temática das obras a serem publicadas.
Por outro lado, nos eventos a publicação das pesquisas é mais acessível, inclusive com
produções apenas em formato de resumo.
Entretanto, produziu-se um acervo de 199 trabalhos, somando-se os que foram
publicados nos periódicos especializados e nos eventos do CBCE.
Sugere-se, para pesquisas futuras, que seja observada a diversidade de temáticas em
que os trabalhos se debruçam, bem como, verificar o impacto do Programa na vida dos(as)
participantes que estão direta e indiretamente envolvidos(as), a fim de subsidiar e dar
elementos para argumentar sobre sua importância e manutenção dentro das IES, uma vez que
o Programa continua a ser uma experiência necessária na formação inicial dos(as) futuros(as)
professores(as).

MAPPING THE SCIENTIFIC PRODUCTION OF PIBID PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT
The study aims to map the scientific production about PIBID Physical Education in the
scientific spaces of the area, specifically in events and journals, from 2007 to 2020. The study
was developed through bibliographic and documentary research. The descriptor "PIBID"
was used to obtain the data. As for the analysis of the results, the research is quantitative. It
was identified 158 publications in events and 41 articles published in magazines.
KEYWORDS: PIBID; Physical Education; Mapping.

MAPEO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA PIBID
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo mapear la producción científica sobre Educación Física
PIBID en los espacios científicos del área, específicamente en eventos y revistas, desde 2007
hasta 2020. El estudio se desarrolló a través de una investigación bibliográfica y documental.
Para obtener los datos, se utilizó el descriptor "PIBID". En cuanto al análisis de los
resultados, la investigación es cuantitativa. Se identificaron 158 publicaciones en eventos y
41 artículos publicados en revistas.
PALABRAS CLAVE: PIBID; educación física; cartografía.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: migração; escolarização; formação de professores.
INTRODUÇÃO
Esse relato de experiência tem por objetivo discutir a situação de estudantes migrantes,
quanto ao acesso/permanência no Curso de Graduação em Educação Física, no caso a UNEBUniversidade do Estado da Bahia, mais precisamente, o DCH IV-Jacobina.
O Curso abarca estudantes em formação inicial de mais de 16 municípios, além de
Jacobina, assim como, outras cidades de Estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais,
Pará e Goiás, por exemplo. Temos atualmente, 176 estudantes ativos, sendo a grande maioria
migrante, levantamento feito por meio do sistema SAGRES (Colegiado do Curso) junto à
Secretaria do Curso, observamos que há 116 estudantes migrantes, enquanto 60 são naturais
de Jacobina/BA. Segundo os dados relativos à cor são 82 pretos, 19 brancos, 57 pardos, 17
não declarados e 01 indígena e; ainda são 100 mulheres e 76 homens.
A UNEB conta com 24 Departamentos distribuídos pelo território da Bahia. Vale
salientar, que a UNEB, começou com a preocupação de levar o ensino superior para o Estado
da Bahia, tem fortalecido e consolidado o tripé que baliza a universidade pública, a saber,
ensino-pesquisa-extensão. Assim, pretendemos abordar nesse trabalho a questão do
acesso/permanência, entendendo-o como um par dialético e inseparável na questão de
entendermos a totalidade das coisas, que aqui diz respeito à migração de estudantes.
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Essa pesquisa encontra-se em andamento, sendo a nossa metodologia constituída pelo
acesso ao sistema da própria UNEB, o SAGRES, no qual nos fornece os dados dos
estudantes. Ou seja, a nossa fonte principal da coleta de dados foi obtida junto ao Colegiado
do Curso de Graduação em Educação Física. Observamos também, que temos acadêmicos da
cidade e zona e do campo (distritos, povoados e fazendas).
Segundo apontamentos de Vendramini (2018, p.1), “no Brasil, segundo dados do
IBGE (2010), no período de 2005 a 2010, foram identificados 5.018.898 migrantes internos.
Movimentam-se 30,6 migrantes para cada mil habitantes”. O que significa que, em busca de
melhores condições de vida, as pessoas se movimentam, sejam por trabalho, estudos.
Notamos uma alteração da dinâmica da “invisibilidade migrante”, durante a pandemia,
porque esta aprofundou a realidade da classe trabalhadora, no trato com a universidade
pública. Observamos as condições dos acadêmicos migrantes, principalmente não somente em
relação ao acesso, mas, sobretudo à permanência, considerando o que apontam Marx e
Engels, em A ideologia alemã:
devemos começar por constatar primeiro pressuposto de toda a existência
humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que
os homens têm de estar em condições de viver para poder “fazer história”
(2007, p 32-33).

Ao falarmos em permanência no período dito normal, ou seja, sem pandemia, não
podemos desconsiderar a reprodução social da classe trabalhadora no capitalismo.
Durante o período pandêmico da COVID-19, vimos todas essas situações se
agravarem ainda mais. Os nossos recursos reduziram-se aos celulares (e seus Apps- como
WhatsApp), notebooks, computadores e uma “boa conexão” da internet, que nem sempre é
possível. Temos que garantir o conteúdo, as aulas, os horários, as avaliações e ainda toda a
parte burocrática.
O que estamos presenciando é que a permanência dos acadêmicos migrantes está se
tornando cada vez mais difícil, pois já há registros no Colegiado do curso de solicitação de
trancamento do curso e abandono de disciplinas. E isso, principalmente pela degradação da
política de assistência estudantil que contam com parcos.
Assim, apontamos a necessidade de uma discussão mais aprofundada para com
comunidade acadêmica, afim, de evitarmos uma precarização ainda maior da formação inicial

da classe trabalhadora, que consegue acessar a universidade pública. Acreditamos que a
solução para os problemas postos engloba mais e maiores investimentos na política de
acesso/permanência estudantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto a situação de estudantes migrantes do Curso de Educação Física
da UNEB, identificamos que há: a) uma precarização da formação inicial; b) uma dificuldade
de acesso e permanência dos estudantes migrantes; c) falta de investimentos financeiros e
equipamentos para a permanência de estudantes migrantes; e d) um alargamento da
desigualdade educacional com desistências, abandonos e expulsões dos estudantes migrantes.
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RESUMO
RESUMO: O objetivo do estudo foi identificar os diferentes grupos de discentes de Educação
Física que realizam estágio supervisionado obrigatório em relação entre motivação e apoio
no estágio. A amostra foi composta por 212 acadêmicos matriculados nos Estágios
Curriculares Obrigatórios de um curso de graduação ofertado através da Educação à
Distância. Para a coleta de dados foi empregada uma ficha de identificação e Escala de
Motivação Inicial e Apoio Pedagógico. Os resultados evidenciaram que os alunos
apresentavam percepção positiva dos modelos de formação educacional e de seus resultados
profissionais. Entretanto, percebem insuficiente o apoio recebido no estágio.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Motivação; Educação à distância.
INTRODUÇÃO
No âmbito educacional a motivação apresenta importante relevância em estudos atuais
devido a sua estrutura multidimensional que se relaciona com o aprendizado e a motivação
acadêmica (AMRAI et al., 2011). A Teoria da Autodeterminação (TAD) destaca a existência
de um continuum da motivação em que estão presentes os processos de internalização e
integração. A partir destes processos se torna possível identificar os níveis de motivação dos
sujeitos, que varia desde a desmotivação a autodeterminação (RYAN; DECI, 2000a).
Para Ryan e Deci (2000b) a motivação pode ser definida como o motivo ou razão
pelos quais se faz algo, havendo dois tipos de motivação. A motivação extrínseca é aquela em
1
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que as ações são motivadas por receber alguma recompensa externa, enquanto a motivação
intrínseca é entendida como a realização de algo por um desejo interno que leva a satisfação.
Dessa forma, quanto maior a motivação intrínseca, mais os indivíduos percebem aquela
atividade como importante, e a realiza por satisfação, por isto esta tem sido relacionada a
resultados positivos e uma maior aprendizagem (RYAN; DECI, 2000b; DECI; RYAN, 1985).
Diversos estudos têm relacionado a motivação a um melhor desempenho acadêmico
(LERDPORNKULRAT; KOUL; POONDEJ, 2018; HAZRATI-VIARI; RAD; TORABI,
2012; SANTOS et al., 2011). Posto que, durante esta fase, os discentes estão mais abertos as
orientações dos professores, devido à necessidade de aprendizagem. Além disso, o apoio dado
aos alunos nesta fase pode levar a uma percepção positiva da formação docente, maior
confiança, dedicação e motivação (JESUS, 2002; SAMPAIO; STOBÄUS, 2015).
De acordo com Deci et al. (1991) os elementos chaves para promover a motivação
intrínseca nos estudantes são o apoio a autonomia e envolvimento interpessoal. Acerca desta
discussão, Gutiérrez e Tomás (2018) acrescentaram que o apoio para a autonomia fornecido
pelos professores contribui para a satisfação com o centro educacional, satisfação com os
estudos e desempenho acadêmico, além de atuar como mediador na satisfação das
necessidades psicológicas básicas dos alunos. Portanto, este trabalho tem o objetivo de
analisar a relação entre motivação e apoio no estágio de estudantes-estagiários do curso de
licenciatura em Educação Física da Educação à Distância.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva com delineamento transversal. Este
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CAEE
nº 95533518.1.0000.5539). Destaca-se que a coleta de dados foi realizada por meio de um
questionário online, elaborado na plataforma Google Forms, o qual foi enviado aos alunos no
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ressalta-se que os discentes deveriam assinalar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido antes de iniciar as respostas.
Na coleta de dados foram convidados a participar da pesquisa todos os alunos
matriculados nas disciplinas de Estágio II, III e IV. A amostra foi composta por 212
acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física a Distância de uma instituição

privada de ensino superior. Para caracterização dos alunos, eles responderam uma ficha com
dados sociodemográficos.
Para avaliar a motivação dos acadêmicos foi utilizado a Escala de Motivação Inicial e
Apoio Pedagógico (JESUS, 1996) validado para o contexto nacional (BELEM, 2021). Este
questionário é composto por 32 questões distribuídas em quatro dimensões, as quais são:
Motivação Inicial, Modelo de Formação Educacional, Apoio no Estágio e Resultados
Profissionais.
Para a descrição dos resultados utilizou-se estatística descritiva. Para analisar a
motivação e apoio no estágio dos estudantes empregou-se o teste de Friedman. A análise
multivariada dos dados foi realizada por meio da Análise de Cluster. Para isso, inicialmente
foi realizado o teste ANOVA One-Way para identificar, por meio do critério do R quadrado, o
número apropriado de grupos na análise (MAROCO, 2007). Após a identificação dos grupos
empregou-se os testes de U de Mann-Whitney e Qui-Quadrado para analisar a relação entre os
grupos de Clusters com a motivação e as variáveis sociodemográficas. O nível de
significância adotado no estudo foi de 95% (p<0,05).
RESULTADOS
Ao avaliar o nível de motivação e apoio no estágio, observou-se relação significativa
(p<0,001) entre as dimensões, sendo que os estudantes apresentavam maior percepção acerca
das dimensões modelo de formação educacional, resultados profissionais e menor índice na
dimensão apoio no estágio (Tabela 1).
Tabela 1. Motivação e apoio no estágio de estudantes-estagiários do curso de licenciatura em
Educação Física da educação à distância.
Motivação e Apoio no Estágio
Motivação inicial
Modelos de formação educacional

Md(Q1-Q3)
4,4(3,9-4,8)
4,5(4,0-4,9)1

Apoio no estágio

4,2(3,8-4,8)1/2

Resultados profissionais

P*

<0,001

4,5(4,0-5,0) 2
Fonte: Elaborado pelos autores.

Por meio da Análise de Clusters foi possível identificar dois grupos, os quais eram
compostos por 140 alunos no Cluster II (66%) e 72 alunos no Cluster I (34%) (Tabela 2). Ao
comparar as dimensões da motivação e apoio no estágio de acordo com os grupos

estabelecidos na análise de clusters observou-se diferenças significativas em todas as
dimensões dos constructos (p<0,001). Os discentes do Cluster II apresentaram índices mais
positivos que os alunos do Cluster I.
Tabela 2. Associação entre motivação e apoio pedagógico conforme os grupos identificados
na análise de clusters.
Motivação e Apoio
Pedagógico

Clusters

I (n=72)
II (n=140)
Md(Q1-Q3)
Md(Q1-Q3)
Motivação Inicial
3,8(3,3-4,1)
4,6(4,3-4,9)
Formação Educacional
4,0(3,6-4,6)
4,6(4,3-5,0)
Resultados profissionais
3,8(3,0-4,2)
4,8(4,5-5,0)
Apoio Estágio
3,7(3,2-4,0)
4,7(4,2-5,0)
*Probabilidade estimada pelo teste U de Mann-Whitney Fonte: Elaborado pelos autores.

p*
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Estes aspectos positivos a respeito da motivação e apoio no estágio, podem se dar
devido aos alunos terem nos professores, modelos de profissionais. Sampaio e Baez (2016a)
indicam que ações realizadas por professores modelos para os alunos são fundamentais para
que os estudantes-estagiários possam encontrar seu próprio estilo de professor, além se ser
capaz de reconhecer o apoio recebido durante a realização de suas atividades. Portanto, estes
resultados positivos podem levar os alunos a maior motivação, sobretudo para a escolha e
permanência na profissão, visto que segundo Deci e Ryan (2012) a motivação intrínseca é
considerada um preditor para o engajamento dos alunos nas atividades a serem realizadas
durante a formação inicial.
Por fim, ao verificar a associação entre os clusters e os dados sociodemográficos não
foi encontrada diferença significativa (Tabela 3), o que demonstrou a homogeneidade das
características dos discentes independente dos grupos estabelecidos pelo constructo da
motivação inicial e apoio no estágio.

Tabela 3. Associação entre as variáveis sociodemográficos dos estudantes-estagiários de
Licenciatura em Educação Física EAD segundo os grupos identificados na análise de cluster.
Variáveis Sociodemográficos

I (n=72)
N(%)

Clusters
II (n=140)
N(%)

Sexo
Masculino
35(30,7)
79(69,3)
Feminino
37(37,8)
61(62,2)
Estado civil
Com companheiro
29(36,3)
51(63,7)
Sem companheiro
43(32,6)
89(67,4)
ESO
ECS II
28(38,4)
45(61,9)
ECS III
28(35,0)
52(65,0)
ECS IV
16(27,1)
43(72,9)
Nº de pessoas na casa
Até 3 pessoas
37(31,9)
79(68,1)
4 pessoas ou mais
35(36,5)
61(63,5)
Dependentes
Sim
42(33,3)
84(66,7)
Não
30(34,9)
56(65,1)
Vínculo empregatício
Sim
54(32,9)
110(67,1)
Não
18(37,5)
30(62,5)
Renda suficiente
Até R$1874,00
21(25,9)
60(74,1)
De R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00
31(35,6)
56(64,4)
De R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00
20(45,5)
24(54,5)
*Probabilidade estimada pelo Qui-Quadrado. Fonte: Elaborado pelos autores.

P*
0,280
0,584
0, 387

0,485
0,815
0,556
0,081

CONCLUSÃO
Conclui-se que os estudantes-estagiários apresentaram percepção positiva acerca dos
modelos de formação profissional, professores e de seus resultados profissionais. Ou seja, os
discentes acreditavam que conseguiram atingir os objetivos propostos para os estágios quanto
ao seu papel docente. Entretanto, o apoio recebido no estágio por parte dos professores
orientadores pareceu ser insuficiente, o que gera atenção para que a instituição possa
desenvolver estratégias mais efetivas de auxílio ao aluno durante sua realização dos estágios.
Ao tentar identificar os diferentes perfis de estudantes que realizavam o ECS,
observou-se que dois grupos distintos mediante a motivação apoio no estágio. Os discentes do
Cluster II apresentaram percepção positiva acerca de todas as dimensões da motivação e
apoio no estágio, indicando que além de terem nos professores bons modelos profissionais,
também percebem como positiva a sua realização das tarefas do estágio e do apoio recebido
durante essa fase de sua formação. Entretanto, constou-se que as variáveis sociodemográficas

não evidenciaram diferenças entre os grupos identificados no estudo, o que demonstrou
homogeneidade entre os discentes embora o curso investigado fosse ofertado à distância.
Assim, para futuras pesquisas sugere-se que se realizem questões acerca de outros
dados sociodemográficos como: dados acerca de sua região, seu trabalho, experiência prévia
com a área, se o curso é a primeira graduação, sua vivência no curso de EAD, entre outros,
que podem ser intervenientes em sua percepção da motivação e apoio no estágio.
MOTIVATIONS AND SUPPORT IN THE INTERNSHIP OF PHYSICAL
EDUCATION STUDENTS: AN ANALYSIS BY CLUSTERS
ABSTRACT
Objective: to analyze the relationship between motivation and support in the internship and
sociodemographic variables of student-interns in the Physical Education degree course.
Sample: 212 academics enrolled in the Mandatory Curricular Internships. Instruments:
identification form and Initial Motivation and Pedagogical Support Scale. Students have a
positive perception of educational training models and their professional results; they
perceive the support received in the internship as insufficient.
KEYWORDS: Internship; Motivation; Distance education.
MOTIVACIONES Y APOYO EN LAS PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN FÍSICA: UN ANÁLISIS POR GRUPOS
RESUMEN
Objetivo: analizar la relación entre motivación y apoyo en la pasantía y variables
sociodemográficas de los estudiantes-pasantes de la carrera de Educación Física. Muestra:
212 académicos inscritos en las Pasantías Curriculares Obligatorias. Instrumentos:
formulario de identificación y Escala de Motivación Inicial y Apoyo Pedagógico. Los
estudiantes tienen una percepción positiva de los modelos de formación educativa y sus
resultados profesionales; perciben como insuficiente el apoyo recibido en la pasantía.
PALABRAS CLAVES: Prácticas; Motivación; Educación a distancia.
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RESUMO
Este estudo visa analisar o currículo do curso de Educação Física da UFAL/Campus
Arapiraca e suas determinações para a formação de professores para atuar em escolas
públicas. Partimos de uma análise documental do Projeto Político-Pedagógico do curso,
mediante análise de conteúdo. Constatou-se que a reestruturação deste currículo precisa
explicitar um projeto histórico voltado para os interesses e necessidades da classe
trabalhadora de superação do sistema predominante de alienações.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Formação de Professores; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A problemática deste estudo trata especificamente de uma abordagem sobre a
formação de professores do curso de Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca e as
determinações deste processo para a atuação destes profissionais nas escolas públicas do
município de Arapiraca frente aos problemas educacionais existentes na atualidade.
A partir disso destacam-se três aspectos centrais que necessitam ser considerados: o
rebaixamento dos índices do desempenho da educação das crianças e jovens, que é um dos
fatores que requer cuidados por parte de educadores, pais e políticos; a formação de
professores; e o trabalho pedagógico nas escolas, as finalidades e objetivos educacionais, os
métodos de ensino e o financiamento da educação. Estudos demonstram uma crítica às
reformas educacionais no Brasil, os quais, de acordo com Hildebrandt-Stramann e Taffarel
(2010, p.03) resultam no processo de “[...] precarização da formação de professores, evidente
1
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na inconsistente base teórica, na diminuição do tempo de formação, na despolitização e
desmobilização da maioria dos professores no que diz respeito ao enfrentamento dos
problemas concretos nas escolas, na falta de financiamento”.
Portanto, é necessário investigar se e como o projeto para a formação de professores
de Educação Física da UFAL/Arapiraca vem dialogando com esta realidade em vista a dar
respostas concretas a estas demandas históricas. Assim a área de interesse apresentada neste
estudo é a formação de professores, considerando as determinações desta para a organização
do trabalho pedagógico em geral e em relação à Cultura Corporal, desenvolvido em escolas
públicas da cidade de Arapiraca–Alagoas. Sendo assim, buscamos responder o seguinte
problema: Quais as contradições expressas entre o currículo do curso de Educação Física da
UFAL/Campus Arapiraca e a necessidade histórica de uma consistente formação dos
professores que os possibilite enfrentar as problemáticas das escolas públicas?
Buscamos analisar o currículo do curso de Educação Física da UFAL/Campus
Arapiraca e suas determinações para a formação de professores frente ao desafio da atuação
destes nas escolas públicas, a fim de compreender como estão sendo formados os professores
para trabalhar nesta contradição que é a escola capitalista. Para tanto, partimos de uma análise
documental do Projeto Político-Pedagógico do curso em questão, tendo como base os
parâmetros teórico-metodológicos do Materialismo Histórico-Dialético, mediante uma análise
de conteúdo.
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: SINALIZAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
A reflexão em torno da categoria formação de professores tem se dado a partir da
necessidade de compreendermos determinados aspectos que perpassam tal formação, que vão
desde a unilateralidade com a qual este processo tem se dado, até as intencionalidades que a
fragmentação do mesmo tem adquirido, pois, a partir dos interesses de classes. No âmbito da
Educação Física pode-se constatar contradições que se alinham às contradições acima postas,
visando a manutenção do estado de ignorância dos indivíduos singulares. “Isto é possível a
partir da fragmentação do processo de formação de professores, os quais são formados por
meio de bases explicativas ontológicas e epistemológicas idealistas, que desarticulam teoria e
prática, escola da realidade concreta” (MELO, 2011, p.17).

Nesse contexto onde a função social do professor é subsumida pelos interesses
dominantes pautados no pensamento pedagógico empresarial ocorre um rebaixamento e
esvaziamento tanto dos conhecimentos adquiridos durante a formação, quanto do trabalho
pedagógico desenvolvido na Educação Básica, garantindo assim que os interesses da classe
dominante sejam mantidos. Sendo, portanto, necessário, a princípio, situar a sociedade como
uma sociedade de classes que busca afirmar seus interesses imediatos e históricos.
Os interesses das classes são diferentes e antagônicos, a partir dos quais a classe
dominante se utiliza de recursos políticos, econômicos e ideológicos para mascarar a real
situação de exploração da classe trabalhadora, mantendo assim a consciência das massas
entorpecida, de modo que os sujeitos não se reconheçam como sujeitos históricos capazes de
agir e alterar a realidade. Então, é por meio dessa diferença de interesses que, no âmbito
educacional, surgem os conflitos e, com eles, as crises, a partir das quais surgem as
pedagogias, que se constituem como “[...] teoria e método que constrói os discursos, as
explicações sobre a prática social e sobre a ação dos homens na sociedade, onde se dá a sua
educação” (SOUZA, 1987, p. 27 apud COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.25).
Dessa forma, traz-se a noção de projeto histórico, o qual “[...] diz respeito ao tipo de
sociedade ou organização social na qual pretendemos transformar a atual sociedade, assim
como os meios e as formas de luta que deveremos colocar em prática para conseguir essa
transformação” (FREITAS, 1995, p.57). Parte-se, portanto, do pressuposto de que toda e
qualquer ação desenvolvida no campo educacional possui uma direção, uma intencionalidade
e uma orientação política do tipo de formação que se pretende para as novas gerações.
PARÂMETROS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que consiste na análise do
Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física Licenciatura da UFAL/Campus
Arapiraca, a partir do método de análise de conteúdo, o qual, de acordo com Triviños (2009),
possui três etapas básicas, a saber: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial.
A análise do conteúdo ocorreu através da formulação de unidades de registros e
unidade de contexto. De acordo com Minayo (1994, p.76), “escolhidas a unidade ou as
unidades de registro e as unidades de contexto, umas das técnicas mais comuns para se
trabalhar os conteúdos e a que se volta para a elaboração de categorias”. As categorias de

análise estabelecidas são: concepção de sociedade, concepção de educação; concepção de
Educação Física; e concepção de currículo.
O CURRÍCULO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFAL/CAMPUS ARAPIRACA
A realidade a que nos referimos é a do currículo do curso de Educação Física da
UFAL/Campus Arapiraca, que apresenta um projeto histórico de sociedade voltado para os
interesses dominantes de reprodução da sociedade capitalista, partindo de uma teoria
educacional construtivista, onde os estudantes possam desenvolver competências mínimas
para atuar como professores esvaziados de sua função social – de transmissão do saber
sistematizado e sequenciado às novas gerações; de uma teoria pedagógica escolanovista, com
base em uma concepção de educação emancipadora, onde ocorre o esvaziamento do trabalho
pedagógico do professor; além da falta de uma metodologia de ensino da Educação Física
específica, pois se prega a utilização de uma metodologia contextualizada; e do evidente
ecletismo teórico em relação às abordagens da Educação Física.
Nesse contexto, as possibilidades evidenciadas nas concepções existentes no
documento analisado, constituem-se por elementos que podem ser reorganizados
coerentemente, estabelecendo assim possibilidades superadoras. Para tanto, defendemos os
pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, da Metodologia CríticoSuperadora de ensino da Educação Física, bem como o trabalho com as categorias da
organização do trabalho pedagógico e a concepção filosófica Materialista Histórico-Dialética,
a fim de estabelecer uma base teórica consistente e que seja a mais avançada do ponto de vista
da classe trabalhadora. Diante disto, trazemos alguns apontamentos que se colocam como
possibilidades superadoras que tem condições reais de se desenvolver no currículo do curso
de Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física da UFAL/Campus
Arapiraca, da forma como está posto, respondeu às demandas de um determinado contexto
social, político e filosófico do momento histórico no qual estava inserido. Apesar disso, nas
circunstâncias atuais, em que o curso já conta com um quadro de professores com formação
específica na área, que já houve uma primeira reformulação deste documento e que estudos

demonstram a necessidade de novas reformulações, de novas formas de estruturação da
dinâmica curricular do curso para que este possa realmente atender aos interesses e
necessidades da formação de professores para atuar em escolas públicas; trazemos como
síntese principal desta pesquisa a necessidade de reestruturação do currículo do curso de
Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca, precisa ocorrer de modo que proporcione a
auto-organização dos estudantes, a automediação do processo educativo, bem como a
explicitação de um projeto histórico claro voltado para os interesses e necessidades da classe
trabalhadora de superação do sistema predominante de alienações. Ou seja, é preciso
substituir o atual estado das coisas por uma forma qualitativamente superior de apropriação
dos bens materiais e imateriais produzidos pela humanidade.
Desta forma apontamos para a utilização da Pedagogia Histórico-Crítica, da
Metodologia Crítico-Superadora de ensino da Educação Física e da concepção filosófica
Materialista Histórico-Dialética, visando o estabelecimento de uma base teórica consistente e
que seja mais avançada do ponto de vista da classe trabalhadora para a formação dos
trabalhadores, dentro do ensino público nesta contradição que é a sociedade capitalista.
Tendo em vista a relevância social do tema abordado, vale ressaltar que as análises
expostas neste estudo não apontam para a resolução do problema da formação de professores,
ao contrário, fornecem elementos para a elaboração de novas análises, de novas sínteses e de
novas constatações que podem ser identificadas a partir de novos estudos.

The CURRICULUM PHYSICAL EDUCATION COURSE UFAL / CAMPUS
Arapiraca AND DETERMINATION FOR TEACHER TRAINING IN THE
FACE OF ACTION CHALLENGE IN PUBLIC SCHOOLS
ABSTRACT
This study aims to analyze the curriculum of the Physical Education course at UFAL/Campus
Arapiraca and its determinations for the training of teachers to work in public schools. We
started with a documentary analysis of the Political-Pedagogical Project of the course,
through content analysis. It was found that the restructuring of this curriculum needs to make
explicit a historical project focused on the interests and needs of the working class to
overcome the predominant system of alienations.
KEYWORDS: Curriculum; Teacher Education; Physical Education.

EL PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA CURSO UFAL /
CAMPUS ARAPIRACA Y DETERMINACIÓN DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN LA CARA DE ACCIÓN RETO EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar el plan de estudios de educación física
UFAL/Campus Arapiraca y sus disposiciones para la formación de maestros para trabajar
en las escuelas públicas. Partimos de un análisis documental del proyecto pedagógico del
curso, através de análisis de contenido. La reestructuración del plan de estudios de necesidad
de explicar un proyecto histórico centrado en los intereses y necesidades de la clase obrera
para superar el actual sistema de cesiones.
PALABRAS CLAVES: Currículo; La formación del profesorado; Educación Física.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi contextualizar a construção do novo PPC do curso de Educação
Física da UEMG. Os procedimentos adotados foram: estudo de propostas curriculares;
assembleia docente; consulta às/aos estudantes; revisão dos pareceres da área e elaboração
da proposta. O novo PPC se concretiza pela oferta de um currículo ampliado que, sem
renunciar à licenciatura, incorpora conteúdos do núcleo específico do bacharelado.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física; Formação Docente Ampliada.
INTRODUÇÃO
Este texto pretende apresentar o percurso, ainda não finalizado, do curso de
licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade Ibirité,
frente à necessidade de adequação à Resolução CNE/CES nº 6/2018, que institui as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física (DCNEF).
As ações aqui descritas foram discutidas no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
do curso.
As primeiras reflexões foram suscitadas diante do disposto no art. 5º, que indica
que a formação do/a graduado/a em Educação Física terá ingresso único, destinado tanto ao
1
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bacharelado quanto à licenciatura, e desdobrar-se-á em: uma etapa comum, dedicada aos
estudos da formação geral, e uma etapa específica, na qual os/as graduandos/as terão acesso a
conhecimentos específicos das opções em bacharelado ou licenciatura (BRASIL, 2018).
Tendo em vista que a formação oferecida pelo curso atualmente é unicamente em licenciatura,
foi preciso refletir cuidadosamente sobre as implicações de uma possível implementação do
bacharelado.
O curso hoje é oferecido em dois turnos, somando o total de 80 vagas de
licenciatura a cada semestre. No entanto, a implementação do bacharelado poderia implicar
em uma inevitável perda no número de vagas oferecidas à licenciatura. Nesse sentido, havia
um consenso entre o grupo sobre a necessidade de defesa da licenciatura, especialmente no
cenário atual da Educação brasileira, em que as políticas educacionais se alinham cada vez
mais à lógica neoliberal. O crescente sucateamento das escolas e universidades públicas, os
sistemáticos ataques à figura do/a professor/a e o avanço do interesse de corporações privadas
em setores da educação, são indícios do processo de mercantilização do ensino que está em
curso no país.
Este cenário evidencia a importância das universidades públicas e seus cursos de
licenciatura para um projeto de formação de professores/as comprometidos/as com os
desafios de transformação da escola e da sociedade. Deste modo, abdicar da implementação
do bacharelado em favor da manutenção das vagas para a licenciatura nos parecia coerente.
Contudo, fomos desafiados/as a repensar esta posição, na medida em que oferecer o
bacharelado contemplaria as demandas advindas dos/as estudantes, dos/as egressos/as, de uma
parte do corpo docente e da própria instituição.
É neste contexto que a formação ampliada surge como uma possibilidade de
garantir a formação de bacharéis que não prescinda do compromisso com a docência e suas
implicações sociais e políticas.
CONSULTAS, ESTRUTURAÇÕES E CONCEPÇÕES DA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO
DO CURSO
O texto das DCNEF apresenta a possibilidade de uma formação única, em que os/as
estudantes ingressam por única entrada, cursam a mesma base curricular (núcleo comum) nos
primeiros quatro semestres e posteriormente cursam o/os núcleo/s específico/s, estes podendo

ser de forma concomitante. Ao final do percurso formativo curricular confere a tais estudantes
o título de graduação em Educação Física.
Partimos do entendimento de que a Educação Física se apresenta como área de
conhecimento e de intervenção profissional responsável por inserir os sujeitos no universo da
cultura corporal de movimento, de maneira que nele possam agir de forma autônoma e crítica
(BRACHT, 2001). Na mesma direção, compreendemos que a Educação Física se caracteriza
pela intervenção docente, mediada pedagogicamente em diferentes espaços de práticas
corporais. Assim, ainda que os/as estudantes possam optar por desfechos diferentes em sua
trajetória acadêmica a partir do núcleo específico, estes serão capazes de compreender o ser
humano como um todo, e então pensar nos seus diferentes campos de atuação como projeto
de formação cultural dos sujeitos (VAGO, 2009).
Para a construção do novo Projeto Político do Curso (PPC), foram tomados os
seguintes encaminhamentos: (1) Estudo de alguns modelos elaborados por instituições
públicas que estruturaram os seus cursos de Educação Física na perspectiva ampliada de
formação; (2) Proposição de uma assembleia docente que aprofundasse a discussão e
consolidasse a decisão de ampliação de formação enquanto coletivo de professores; (3)
Estudos das possibilidades de aplicação da formação ampliada para o curso de Educação
física considerando uma consulta às/aos estudantes e aos pareceres balizadores da área; (4)
elaboração da proposta.
Inicialmente, tomamos como referência as propostas elaboradas pelas seguintes
universidades: Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT); Universidade do Estado
da Bahia (UNEBA); Universidade do Estado de Minas Gerais unidade de Ituiutaba (UEMGItuiutaba). Respaldamo-nos também nos pareceres específicos do CNE em resposta à
questionamentos feitos pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Uberlândia;
Universidade Federal de Goiás e Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação SuperiorDF.
No intuito de ampliar a decisão e considerando a perspectiva democrática do curso,
as propostas foram discutidas em assembleia docente. Nesse sentido, as discussões foram
fundamentais para alcançarmos um denominador comum entre os/as docentes. A partir desta
assembleia ficou decidido que o NDE seguiria uma proposta de um curso de Educação Física

de caráter ampliado, que contemplasse a formação com duplo apostilamento, licenciatura e
bacharelado.
Paralelamente, foi feita uma consulta às/aos estudantes egressos/as buscando
mapear as demandas e locais de suas atuações profissionais. Com os/as estudantes
matriculados/as no curso foi investigado suas aspirações e concepções sobre a formação na
Educação física. As discussões foram construídas, portanto, a partir do olhar dos/as
professores/as e estudantes deste curso e estruturadas conforme as resoluções que
regulamentam atualmente os cursos de Educação Física.
A preparação para atuação profissional destes/as futuros/as professores/as de
Educação Física é a preocupação atual deste curso. Para tanto, nosso ponto de partida é a
formação ampliada que se configura em: entrada e Projeto Pedagógico único contendo núcleo
comum básico; núcleo comum específico; núcleo específico em bacharelado e núcleo
específico em licenciatura. Vale ressaltar que o Artigo 30º das DCNEF destaca a autonomia
da instituição e a possibilidade de adequação do Projeto Pedagógico de Curso às concepções
do coletivo, como destacado no § 3º: “A integração entre as áreas específicas dependerá de
procedimento próprio e da organização curricular instrucional de cada IES, sendo vedada a
eliminação de tema ou conteúdos relativos a cada uma das áreas específicas indicadas”.
Nesse contexto, estamos elaborando nosso curso com a possibilidade de formação
integrada em licenciatura e bacharelado mediante a seguinte organização: Núcleo Comum
1.600 horas; Núcleo Comum Específico 1.000 horas; Núcleo específico em Licenciatura 600
horas; Núcleo Específico em Bacharelado 600 horas. Considerando uma carga horária
semanal de 480h, a formação poderá ser concluída em 5 anos. Lembramos que a partir da
Resolução COEPE/UEMG nº 132/2013, que regulamenta a implantação do regime de
matrícula por disciplina nos Cursos de Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais
– UEMG e os procedimentos e limites para matrícula; os/as estudantes têm autonomia na
organização da sua grade curricular, uma vez que, as matrículas não são feitas por blocos de
disciplinas por período.
É importante destacar que o número de vagas ofertadas à licenciatura permaneceu.
Dessa forma, serão ofertadas 40 vagas para o turno da manhã e 40 vagas para o turno da noite
para uma entrada única que cursará o núcleo básico comum até o 4ºsemestre. Posteriormente,

serão ofertadas 40 vagas específicas para a licenciatura e 40 vagas específicas para o
bacharelado em ambos os turnos.
Ressaltamos que os conteúdos do núcleo específico do bacharelado estão sendo
estruturados de forma a superar as concepções unilaterais de corpo e saúde constituídas sob
uma perspectiva biomédica que, na maioria das vezes, pautam os currículos de formação em
Educação Física. Para tanto, nossa intenção é contribuir para a constituição de um currículo
mais democrático, pois compreendemos que a saúde, assim como o lazer, a cultura, a
educação e o esporte são direitos sociais garantidos constitucionalmente e que por isso, devem
ser contemplados na formação em Educação Física numa perspectiva não hegemônica.
Sabemos, que o tamanho do nosso olhar define o tamanho da nossa atuação, e com
essa perspectiva construímos nossa proposta de formação ampliada em Educação Física. A
partir dela pretendemos dar subsídios para uma atuação profissional, que considere
o diagnóstico da realidade e a escuta aos sujeitos envolvidos. Afinal, entendemos que a
atuação profissional em Educação Física deve contemplar as dimensões sociais, biológicas,
históricas, psicológicas e culturais, na educação básica e/ou na realização de funções como:
coordenar projetos e equipes; prescrever treinamentos e elaborar programas; implementar e
avaliar projetos que visam contribuir com a formação cultural e social, bem como com a
promoção da saúde dos sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso principal desafio tem sido olhar para a nossa realidade e construir um curso
que ofereça uma formação de qualidade e, sobretudo, com a responsabilidade política e social
de uma universidade pública. Independente da esfera de atuação dos nossos/as alunos/as
egressos, esperamos promover uma formação comprometida com a defesa das vidas, das
pessoas, garantindo, assim, o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Acreditamos que esse processo de formação se concretiza a partir da oferta de um currículo
ampliado que, sem renunciar à licenciatura, também incorpore os conteúdos do núcleo
específico do bacharelado.
Por fim, não podemos deixar de ressaltar o processo acelerado com que foram
implementadas as novas diretrizes, assim como a falta de maior diálogo com a comunidade
acadêmica da área. A referida DCNEF, proposta pelo CNE, não é consenso entre os/as

professores/as e pesquisadores/as do campo da Educação Física. O atropelo com que foi
formulada e encaminhada também acabou gerando movimentos de denúncia e resistência,
como o Movimento Nacional contra as atuais DCNs da Educação Física.

THE CURRICULUM OF THE UEMG PHYSICAL EDUCATION
COURSE: AN EXTENDED TRAINING PROPOSAL
ABSTRACT
The objective of the study was to contextualize the construction of the new PPC for the
Physical Education course at UEMG. The procedures adopted were: study of curricular
proposals; teaching assembly; consultation with students and opinions of the area;
preparation of the proposal. The new PPC is materialized by offering an extended curriculum
that, without renouncing the degree, incorporates content from the specific core of the
bachelor's degree.
KEYWORDS: Curriculum; Physical Education; Extended Training.

EL CURRÍCULO DEL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UEMG: UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN AMPLIADA
RESUMEN
El objetivo del estudio fue contextualizar la construcción del nuevo PPC para el curso de
Educación Física de la UEMG. Los procedimientos adoptados fueron: estudio de propuestas
curriculares; asamblea de enseñanza; consulta con estudiantes; revisión de las opiniones del
área y elaboración de la propuesta. El nuevo PPC se materializa ofreciendo un plan de
estudios ampliado que, sin renunciar a la licenciatura, incorpora contenidos del núcleo
específico del bachillerato.
PALABRAS CLAVES: Currículo; Educación Física; Formación ampliada.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é verificar a visão dos estudantes do 7º período do curso de Educação
Física do IFSULDEMINAS, sobre o papel do mediador no ensino remoto. Ampara-se em uma
abordagem qualitativa, e para coletar os dados utilizamos um questionário no Mentimeter.
Participaram 19 discentes de ambos os sexos, com idade média de 24 anos. Constatamos que
os estudantes entendem que o mediador exerce um auxílio de extrema importância no processo
de ensino aprendizagem no ensino emergencial remoto.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Emergência Remoto; Mediador; Pandemia.
INTRODUÇÃO
Schuchmann et al. (2020) e Pereira et al., (2020) afirmam que a situação de emergência
atual, está diretamente relacionada a pandemia da COVID-19, um vírus altamente contagioso
e letal, este fez com que muitas instituições educacionais em todos os níveis de ensino
migrassem para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) para dar cobertura aos seus estudantes.
Nesta direção, acreditamos que seja fundamental refletir sobre ERE, no contexto que estamos
vivendo.
Segundo Behar (2020, s/p) compreende-se ERE como:
O termo “remoto” significa distante no espaço e se refere a um distanciamento
geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos
estão impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para
evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque do dia para noite o
planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado
(BEHAR, 2020, s/p)
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Para implementação e desenvolvimento do ERE, Coelho, Neto e Vierira Jr (2020),
elencam alguns fatores que devem ser observados: caráter temporário e de urgência;
planejamento para garantir a qualidade do ensino, realizado por uma equipe multidisciplinar;
dando destaque ao currículo, conteúdos, metodologias, avaliações, clareza quanto aos fluxos;
capacitação dos docentes, discentes e do corpo técnico; definição do Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA; condições de trabalho e de acesso adequada equipamentos, internet,
dentre outros.
No ERE, a aula pode ocorrer em tempo síncrono (seguindo os princípios do ensino
presencial), ou de forma assíncrona por meio de videoaula, aula expositiva por sistema de
webconferência, e as atividades seguem durante a semana no espaço de um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) (BEHAR, 2020, s/p).
Nesta perspectiva o ERE utiliza de ações do ensino presencial, para trazer suporte à
aprendizagem e para a construção de um ambiente acolhedor, apesar do distanciamento.
Destaca-se a figura do mediador que tem este papel. Segundo Vieira e Vieira (2010), pode-se
conceituar como mediação o processo alternativo de resolução de conflitos, neste momento,
podem ser de ordem tecnológica, de comunicação, de interação com o novo modelo de
educação.
Ademais, entendemos que o ERE trás desafios únicos, uma vez que esta modalidade de
ensino se dá por consequência da Pandemia do COVID-19. Pensamento este confirmado pelos
autores Behar, Pereira e Schuchmann (2020).
O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) criou um projeto,
intitulado Estudante Mediador Virtual, onde o objetivo geral é promover estratégias que
busquem por medidas que apoiem os estudantes e também que facilitem a compreensão do
ERE. Ademais, o mesmo empenha-se em ajudar os estudantes a se manterem motivados e a
não desistirem dos cursos (CONHEÇA..., 2020). Como também a cooperação mútua entre
discentes e docentes, a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas
visando ao êxito do processo de ensino-aprendizagem.
Abre-se aqui um espaço para algumas considerações sobre as ações do estudante
mediador virtual, o mesmo buscava promover estratégias de comunicação direta em tempo real
com os discentes, organização de agendas avaliativas, colaboração na organização de trabalhos

em grupo, apoio na organização de reuniões entre discentes, docentes e gestão escolar,
mediações de tensões, dentre outras.
O presente trabalho tem como objetivo verificar a visão dos estudantes do 7º período
vespertino do curso de Licenciatura em Educação Física do IFSULDEMINAS, sobre o papel
do estudante mediador virtual no ERE.
METODOLOGIA
Este trabalho se pauta em uma metodologia qualitativa. Para isso, utilizamos como
instrumento de coleta dos dados, um questionário online na plataforma Mentimenter com uma
pergunta: Defina em uma palavra ou frase qual a sua opinião sobre o Apoio do Estudante
Mediador Virtual no Ensino Emergencial Remoto? (como nuvem de palavras) para averiguar,
o papel do mediador no ERE, em uma turma do 7º período vespertino do curso de Licenciatura
em Educação Física do IFSULDEMINAS. O mesmo foi aplicado de forma online, em agosto
de 2020, no final do primeiro semestre.
Cabe pontuar algumas ações desenvolvidas pelo estudante mediador virtual durante o
semestre, o mesmo organizou algumas reuniões com as docentes e com a gestão escolar (em
média foram duas reuniões com a gestão escolar e quatro com os professores da turma);
organizava um check-list no início de cada semana com as atividades das disciplinas a serem
realizadas (com data inicial e de encerramento), este era disponibilizado no grupo do whatsapp;
repassava informações importantes sobre eventos, cursos e auxílios da instituição; enviava
mensagens de motivação durante a semana; disponibilizava horários de apoio (dificuldades de
envios de atividades, dificuldades com os conteúdos etc.) aos discentes durante a semana,
dentre outras ações.
Ademais, o estudante mediador virtual ao final do semestre organizou a primeira Festa
Junina Virtual do 7 período vespertino de Educação Física. Esta foi uma ação de solidariedade
e diversão entre os discentes, docentes e gestão escolar.
Participaram desta pesquisa, de adesão voluntária, 19 estudantes, de ambos os sexos,
com idade média de 24 anos. Todos concordaram em participar desta pesquisa, assinando o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), on-line.
Para análise dos resultados classificaremos em categorias, sendo as que são favoráveis ao
mediador e as não favoráveis ou imparciais. Vale ressaltar que este estudo é referente a visão

dos alunos durante o processo de ensino aprendizagem remoto do primeiro semestre de 2020,
na qual os mesmos tiveram auxílio de um aluno mediador.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados serão apresentados pelo gráfico abaixo, e para uma maior compreensão
será feita uma descrição mais detalhada do mesmo.
Gráfico 1 - Percepção dos estudantes sobre o papel do mediador.

Como mostra o gráfico, as palavras que mais aparecem referente ao papel do aluno
mediador na categoria favorável são: essencial (4), fundamental (3), facilitador (3), auxílio (1),
desafiador (1), excelente (1), ótimo (1), necessário (1), estabilidade emocional (1) e importante
(1). É importante frisar que o questionário permitia respostas com apenas uma palavra ou uma
frase, assim sendo, as palavras que mais aparecem, podem ter aparecido em frases.
Na categoria favorável, às palavras fundamental, auxílio, necessário, facilitador,
importante, podem ser consideradas como similares, no sentido de prestar ajuda, de dar suporte,
apoio. Neste sentido, compreendemos que o mediador é uma terceira pessoa que está
comprometida tanto com a parte da gestão do processo, quanto com a dos discentes, pois, no
caso, o mediador é um aluno. Nas palavras de Vieira e Vieira (2010), mediar significa buscar
um terceiro lugar, que está sempre buscando novas construções identitárias para desempenhar

sua função, sendo assim, tem que pensar para além de ser aluno, e assim, contribuir de forma
significativa para um ambiente harmônico e cooperativo entre todos envolvidos.
Vale destacar uma das respostas (estabilidade emocional), acreditamos, que para um
melhor detalhamento sobre a mesma, precisaria uma pesquisa mais específica e aprofundada
para tentar compreender com mais clareza esta fala. Assim sendo, destacamos também a
fragilidade de estudos sobre aluno como mediador no processo de ensino aprendizagem remoto.
Na segunda categoria, desfavorável ou imparcial, temos a palavra indiferente, que foi
citada por duas vezes, podemos levantar algumas hipóteses, como estas pessoas têm uma
facilidade com o ensino on-line, podem preferir ter mais autonomia, ou não se sentem
confortáveis tendo ajuda de um aluno, entre outras. Segundo Vieira e Vieira (2010), precisa ter
empatia para que o trabalho do mediador aconteça, neste sentido a empatia tem que ser de todas
as pessoas envolvidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados nos mostraram 17 palavras favoráveis ao papel do aluno mediador e 2
palavras desfavoráveis ou imparciais. Assim sendo, percebemos que por meio das respostas
favoráveis que os participantes relataram contribuições positivas sobre o apoio do mediador no
processo de ensino aprendizado durante o ERE. E para as respostas desfavoráveis ou imparciais,
é preciso um novo estudo para compreender melhor sobre essas respostas.
Nesta direção, constatamos que os estudantes entendem que o papel do estudante
mediador virtual é de extrema importância no processo de ensino aprendizagem, além, facilitar
o contato entre os estudantes e os docentes; contribui para a divulgação e organização de
informações importantes como reuniões e atividades avaliativas, dentre outros aspectos.
Portanto, expressamos e concordamos que o aluno mediador pode ser uma ferramenta a mais
no processo educativo, ainda mais no ERE.

REMOTE EDUCATION AND THE ROLE OF THE MEDIATOR
ABSTRACT
The aim of this study is to verify the view of students from the 7th period of the Physical
Education course at IFSULDEMINAS, on the role of the mediator in remote learning. It relies
on a qualitative approach, and to collect the data we used a questionnaire on Mentimeter.
Nineteen students of both sexes participated, with an average age of 24 years. We found that
students understand that the mediator plays an extremely important role in the teachinglearning process in remote emergency education.
KEYWORDS: Remote Emergency Teaching; Mediator; Pandemic.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL PAPEL DEL MEDIADOR
RESUMEN
El objetivo de este estudio es verificar la visión de los alumnos del 7º período del curso de
Educación Física de IFSULDEMINAS, sobre el papel del mediador en el aprendizaje a
distancia. Se basa en un enfoque cualitativo, y para recopilar los datos utilizamos un
cuestionario en Mentimeter. Participaron 19 estudiantes de ambos sexos, con una edad
promedio de 24 años. Descubrimos que los estudiantes comprenden que el mediador juega un
papel extremadamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación de
emergencia remota.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza remota de emergencia; Mediador; Pandemia.
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O PIBID E O OUTRO LADO DA FORMAÇÃO: ENTRE A
RACIONALIDADE TÉCNICA E CRÍTICA1
Beatriz Pereira,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Renato Sarti,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
O presente trabalho busca compreender de que forma os modelos de formação hegemônicos
e contra hegemônicos se aproximaram das disciplinas da graduação que estava cursando
durante a minha atuação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência. A
abordagem metodológica História de Vida foi fundamental para identificar a aproximação
do modelo vinculado a racionalidade técnica e dos resquícios da configuração curricular de
1969.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; formação de professores; currículo.

INTRODUÇÃO
Tendo como pano de fundo a minha trajetória formativa em um curso de licenciatura
na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD), o referido estudo trata-se de um recorte e
continuação do trabalho de conclusão de curso que apresentei em Março de 2021. Ao resgatar
a memória das minhas vivências por meio da abordagem metodológica História de Vida (DE
SOUZA, 2007), busco compreender de que forma os modelos de formação hegemônicos e
contra hegemônicos se aproximaram das disciplinas cursadas na Licenciatura em Educação
Física, durante o período em que participei, simultaneamente, do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
O PIBID se desenvolveu no cenário do curso de Licenciatura em Educação Física na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Agosto de 2018 e encerrou em Dezembro
de 2019, com o “Subprojeto Educação Física UFRJ: Cultura Corporal, Autonomia e
Conhecimento”. O subprojeto esteve atento no desenvolvimento de ações na interface entre o
ambiente escolar e o universitário, com o objetivo de construir um “terceiro espaço”
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

(ZEICHNER, 2010, p. 486), ou seja, um encontro em que as duas instituições coexistem,
superando a ideia de que a academia está relacionada à apreensão teórica enquanto a escola, a
prática.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DA RACIONALIDADE TÉCNICA À CRÍTICA
O campo educacional tem sido alvo de interesse das grandes organizações econômicas
como o Banco Mundial e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), com a justificativa de que a educação é o fator diferencial para o crescimento
econômico do país. Desse modo, Saul e Saul (2016) tem apontado à necessidade desses
grupos conservadores em apoiar moldes de formação docente que ocupam posição
hegemônica, pautado por Diniz-Pereira (2011) como modelo da racionalidade técnica.
Por outro lado, em posição contra hegemônica estão os modelos da racionalidade
prática e técnica. Assim, para Diniz-Pereira (2011), o modelo da racionalidade técnica
compreende os profissionais da educação capacitam-se por meio de conteúdos científicos e/ou
pedagógicos necessários para auxiliarem durante a prática. O modelo da racionalidade prática
sublinha a reflexão-na-ação como o ponto central da formação. Por fim, o modelo da
racionalidade crítica compreende a educação “historicamente localizada” (DINIZ-PEREIRA,
2011, p. 25) e os professores são sujeitos que levantam problemas a partir de uma visão
política sobre ele.
Sobre a formação de professores de Educação Física, Araújo (2020) desenvolve uma
importante digressão histórica, apresentando em seis atos as principais estruturas curriculares
para os cursos ao longo dos anos. A autora divide a organização das modificações em “seis
atos de currículo de formação em Educação Física: 1939, 1945, 1969, 1987, 2004 e 2018”
(ARAÚJO, 2020, p. 98). O primeiro ato (1939) apresenta o oferecimento de cinco cursos
focalizados na construção dos saberes Anatômicos, Biológicos, Higiênicos, Pedagógicos,
Organizacionais e Desportos e Ginásticas, os quais permaneceram no segundo ato (1945). No
terceiro ato (1969) surge à organização dos conhecimentos em dois segmentos: as Matérias
Básicas (Biologia, Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, Biometria e Higiene) e as Matérias
Profissionais (Socorros Urgentes, Ginástica Rítmica, Natação, Atletismo, Recreação e as
matérias pedagógicas). O quarto ato (1987), o quinto (2004) e o sexto (2018) mantém a

divisão dos saberes de forma que os conhecimentos biológicos permaneçam com suas raízes
fincadas nos desenhos curriculares da formação de Educação Física.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presenta pesquisa lança mão da abordagem metodológica História de Vida, por
favorecer a aproximação entre quem pesquisa e o objeto. Esta opção parte do entendimento de
que acessar as minhas subjetividades me auxiliarão a compreender para além da minha
formação profissional, mas a pessoal também, uma vez que estão atravessadas.
Assim, espero oportunizar a reflexão e a autorreflexão, já que “trabalhar com a
memória, seja a memória institucional ou a do sujeito, faz emergir a necessidade de se
construir um olhar retrospectivo e prospectivo no tempo e sobre o tempo reconstituído como
possibilidade de investigação e de formação de professores.” (DE SOUZA, 2007, p. 63-64).
Minha reflexão e memória estarão centradas nos componentes curriculares cursados por mim
no período de um ano e meio, mesmo período que participei do subprojeto Educação Física
PIBID/UFRJ. Desse modo, a abordagem utilizada almeja, a partir das minhas vivências nas
disciplinas obrigatórias, contribuir para a promoção de mudanças na formação do curso de
Licenciatura em Educação Física.
UM ANO E MEIO DE GRADUAÇÃO: ANÁLISE DAS DISCIPLINAS CURSADAS
Com base nas concepções de modelos de formação e desenhos curriculares, através
das ementas e da memória da minha vivência nas disciplinas obrigatórias, alguns aspectos
associados aos modelos de formação destacados acima. Desse modo, diante dos quinze
componentes curriculares cursados em paralelo à participação no PIBID/UFRJ, destaco no
presente estudo àqueles diretamente relacionados à prática pedagógica e situados na EEFD.
Assim, em um ano e meio, cursei as disciplinas obrigatórias: Fundamentos do Handebol,
Fundamentos do Voleibol, Fundamentos da Ginástica, Fundamentos da Ginástica Artística e
Fundamentos do Futebol (quadro 1).

Quadro 1 – Ementas das disciplinas analisadas
Disciplina
Fundamentos do
Handebol
Fundamentos do
Voleibol
Fundamentos da
Ginástica
Fundamentos da
Ginástica
Artística
Fundamentos do
Futebol

Ementa
Aspectos da origem e evolução do Handebol. Fundamentos das técnicas e táticas,
individuais e coletivas. Noções das regras e o contexto sócio-histórico-cultural.
Princípios didático-pedagógicos para o processo ensino-aprendizagem.
Aspectos da origem e evolução do Voleibol. Fundamentos das técnicas e táticas,
individuais e coletivas. Noções das regras e o contexto sócio-histórico-cultural.
Princípios didático-pedagógicos para o processo ensino-aprendizagem.
Evolução história da ginástica. Metodologia da ginástica. Planejamento didáticopedagógico. Curva de esforço. Formas pedagógicas de abordagem muscular.
Seqüência pedagógica de execução das tarefas. Variantes do método de ginástica
localizada. Macrociclo, mesociclo e microciclo de treino aplicado.
Aspectos da origem e evolução da ginástica artística. Princípios das técnicas
básicas das habilidades motoras específicas. Noções das regras e o contexto
sócio-histórico-cultural. Princípios didático-pedagógicos para o processo ensinoaprendizagem.
Aspectos da origem e evolução do futebol. Futsal e outros. Fundamentos das
técnicas e táticas, individuais e coletivas. Noções das regras e o contexto sóciohistórico-cultural. Princípios didático-pedagógicos para o processo ensinoaprendizagem.
Fonte: Elaborada pelos autores

Com isso, foi possível observar que a única diferença entre as ementas, exceto
Fundamentos da Ginástica, está no nome do desporto. Contudo, vejo certa alusão às
características críticas ao reconhecer os esportes enquanto manifestações com contexto sóciohistórico-cultural e sua prática didático-pedagógica. Ao mesmo tempo, consigo perceber em
“Fundamentos das técnicas e táticas, individuais e coletivas” a efervescência do conhecimento
técnico da modalidade para aplicá-lo.
Quando resgato a memória da minha vivência na disciplina Fundamentos do
Handebol, essa efervescência ocorreu de fato, visto que não me recordo da apresentação
desses aspectos relacionados à concepção crítica, e sim dos fundamentos das técnicas e
táticas. Já na disciplina Fundamentos do Voleibol e Fundamentos do Futebol, recordo que a
maior parte das aulas estava destinada às técnicas e táticas, mas também houve um momento
em que elaboramos um plano de aula em grupo, que foi colocado em prática com os próprios
colegas da turma. Desse modo, diante dos levantamentos destes aspectos e características,
percebo uma aproximação das experiências supracitadas ao modelo pautado na racionalidade
técnica.
Na ementa da disciplina Fundamentos da Ginástica, destaco “Planejamento didáticopedagógico”, “Formas pedagógicas de abordagem muscular” e “Sequência pedagógica de

execução das tarefas” em aproximação a aspectos críticos. Nesse componente curricular,
evidencio a parceria da disciplina com o projeto de extensão “Educação Física na Baixada
Fluminense: Autonomia e Construção de conhecimento” e com o PIBID, que realizam um
evento (Encontro De Lá Pra Cá) no qual os estudantes da educação básica vão até à
universidade para participarem de oficinas promovidas por estudantes do curso de
Licenciatura em Educação Física.
Lembro que até o início do planejamento da oficina, as aulas das disciplinas
Fundamentos da Ginástica e Fundamentos da Ginástica Artística, localizadas no mesmo
período, não se aproximavam do modelo pautado na racionalidade crítica de formação e sim
da técnica. No entanto, ao iniciar o planejamento, a reflexão sobre a prática se fez presente,
promovendo uma proximidade maior com aspectos críticos, como a práxis evidenciada por
Freire (2019), a saber, ação e reflexão com o objetivo de modificar a realidade vivenciada.
Diante da discussão feita até aqui, identifico que o desenho curricular vivenciado por
mim no curso de Licenciatura em Educação Física da UFRJ apresenta alguns traços do
currículo de 1969, apontado por Araújo (2020), ao descrever o terceiro ato da formação de
professores de Educação Física no Brasil, uma vez que a presença da massificação das
disciplinas de esportes e o afastamento de discussões pedagógicas são marcantes do
desenvolvimento da militarização das práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo percebi a
aproximação com os aspectos alinhados ao modelo relacionado à racionalidade técnica, visto
que os conhecimentos técnicos foram priorizados, objetivando seu acúmulo para que em
momento posterior fosse vivenciado na prática profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a travessia deste texto possibilitou minha reflexão sobre como os modelos de
formação atravessaram as disciplinas obrigatórias vivenciadas por mim, concomitante à
minha atuação no subprojeto do PIBID. Através da análise das ementas e da abordagem
metodológica biografico-narrativa, que foi essencial para o resgate da minha memória durante
a vivência das disciplinas, identifiquei a transposição dos modelos de formação vinculados
aos aspectos da racionalidade técnica, além dos resquícios históricos da composição da grade
curricular do curso de Licenciatura em Educação Física.

PIBID AND THE OTHER SIDE OF FORMATION:
BETWEEN TECHNICAL AND CRITICAL RATIONALITY
ABSTRACT
This present work is seek to understand how hegemonic and counter-hegemonic teacher
education models approached the graduate disciplines I was taking during my acting in
PIBID. The Life History methodological approach was fundamental to identify the
approximation of the model linked to technical rationality and the remnants of the 1969
curriculum configuration.
KEYWORDS: PIBID; teacher education; curriculum;

PIBID Y EL OTRO LADO DE LA FORMACION: ENTRE LA
RACIONALIDAD TÉCNICA Y LA CRÍTICA
RESUMEN

El presente trabajo busca entender cómo los modelos de formación hegemónicos y
contrahegemónicos se acercaron a las disciplinas de pregrado que estaba cursando durante
mi actuación en PIBID. El enfoque metodológico de Historia de Vida fue fundamental para
identificar la aproximación del modelo vinculado a la racionalidad técnica y los remanentes
de la configuración curricular de 1969.
PALABRAS CLAVES: PIBID; formación de profesores; reanudar;
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O PROCESSO FORMATIVO COLABORATIVO NO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ1
Iury Crislano de Castro Silva,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Breno José Mascarenhas Sá de Flor,
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Cyntia Emanuelle Souza Lima,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Luciana Venâncio,
Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
Luiz Sanches Neto,
Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
PALAVRAS-CHAVE: Colaboração; Formação; ensino superior; educação física escolar.
INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste em um relato de experiência a partir do processo formativo
colaborativo entre professorəs 2 e monitorəs na realização das atividades em disciplinas no
curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal do Ceará (UFC). Friend e
Cook (1990, 2000) apontam o modo colaborativo de ensino como um estilo de interação
entre, no mínimo, dois parceirəs equivalentes engajadəs num processo conjunto de tomada de
decisão e trabalhando em prol de um objetivo comum, partilhando a responsabilidade de
ensinar juntəs. Esse entendimento caminha na direção de Borges e Sanches Neto (2014), no
âmbito da formação em educação física, que acreditam no trabalho colaborativo e na reflexão
em pares como fonte de compartilhar experiências, práticas, percepções e conhecimentos
relevantes.
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa de Iniciação à Docência (PID) da Pró-Reitoria
de Graduação (Prograd) e da Pró-Reitoria de Extensão (Prex) da Universidade Federal do Ceará para a sua
realização.
2
O termo ə indica uma forma não binária de reconhecer a problemática do sexismo na construção do texto.
1

No contexto atual, as universidades públicas têm adotado o ensino remoto como
possibilidade para continuar exercendo as atividades acadêmicas sem interromper os
semestres letivos, decisão tomada por conta da pandemia do Covid-19. Nesse sentindo, os
programas de bolsas oferecidos pela UFC têm papel relevante na construção desse novo plano
de ensino temporário, como é o caso do PID que proporciona espaços para que estudantes que
tenham interesse experimentem a docência no ensino superior ainda na formação inicial.
Portanto, o objetivo desse trabalho é demonstrar como ocorreram os planejamentos
das aulas, a organização do grupo, as pesquisas, a realização das atividades durante o
processo de ensino-aprendizagem dəs discentes e reforçar a importância do trabalho
colaborativo realizado entre əs professorəs, əs monitorəs e əs estudantes em formação inicial
(VENÂNCIO et al., 2021).
PERCURSO METODOLÓGICO
O planejamento das ações para dessas disciplinas foi proposto peləs professorəs em
conjunto com əs monitorəs vinculadəs nos diversos encontros virtuais nas plataformas:
Google Meet3 e Whatsapp4. Esses encontros ocorreram durante todo o processo paralelamente
aos encontros síncronos e assíncronos das disciplinas. O processo ocorreu de forma
colaborativa, as aulas, tarefas e avaliações das disciplinas eram elaboradas de forma conjunta,
acreditamos que o processo colaborativo nos proporciona uma visão mais ampla do processo,
sendo assim possível identificar possíveis lacunas e/ou elementos que antes não pareciam
evidentes.
Durante os encontros foram discutidas quais ações, atividades, estratégias, convidadəs,
temáticas e conteúdos seriam pautas para os diálogos nas disciplinas, e como que nós,
enquanto responsáveis por este planejamento, encontramos relevância na escolha dessas
questões e subsidiamos, de acordo com essas escolhas, fundamentos para a fomentação da
nossa prática docente e criticidade pedagógica no ensino superior.

É uma ferramenta do Google que permite aəs profissionais fazerem reuniões online, tanto pelo computador
quanto por dispositivos móveis.
4
É um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, mensagens de texto e chamadas de voz para
smartphones.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que é possível encontrar, nas ações do PID, vivências e experiências de
uma vida docente ainda dentro da graduação, com o aporte teórico-metodológico e o ambiente
necessário para a discussão sobre tentativas e erros com certa segurança, viabilizando a
colaboração na construção de uma prática pedagógica (auto)crítica.
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PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional; Pandemia; Transtorno do Espectro Autista.
INTRODUÇÃO
A extensão universitária pode ser valiosa no processo de formação profissional. A
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, dentre outras atividades de extensão,
oferece o Projeto Qualidade de Vida para Todos (PQVT), que desde 2014 busca promover
qualidade de vida para pessoas com deficiência (PCD), através de atividades aquáticas e,
concomitantemente, ampliar a formação acadêmica dos extensionistas.
No período de Pandemia devido ao Covid-19, o projeto segue tentando cumprir seu
propósito. Portanto o presente estudo objetiva apresentar os desafios e aprendizados presentes
nos atendimentos antes e durante a pandemia no PQVT e os impactos dessas atividades na
formação profissional, através do relato de experiência de uma extensionista da Educação
Física e suas intervenções junto a um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
JUSTIFICATIVA
Segundo a legislação, as pessoas com TEA têm direito ao acesso a lugares e serviços
que uma pessoa não deficiente tem, todavia, é essencial a existência de profissionais
capacitados para atender esse público.

1
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Entretanto, estudos vêm mostrando que profissionais de Educação Física não se
sentem preparados para ministrarem aulas para PCD e relatam a necessidade de ampliar a
formação na área.
O receio de trabalhar com PCD é uma realidade e um desafio ainda maior quando
pensado virtualmente. Portanto, acredita-se que esse relato possa contribuir para a
compreensão da importância e viabilidade das abordagens remotas para alunos com TEA, que
não têm condição de participar de aulas presenciais, bem como rememorar algumas
competências essenciais aos profissionais, para promoverem atendimentos de qualidade.
METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, tipo relato de
experiência. Foi elaborado através do registro das vivências de uma extensionista do curso de
Educação Física no PQVT, junto a um aluno com TEA de 13 anos, apresentando fatos que
aconteceram em atendimentos presenciais e virtuais, em razão da pandemia do Covid-19.
O trabalho também conta com uma revisão bibliográfica que visa discutir aspectos
como: legislação para PCD e TEA, definição e caracterização do TEA, competências
necessárias ao profissional de Educação Física para trabalhar com esse público, dentre outros
aspectos.
DISCUSSÃO
Em fevereiro de 2020 iniciou-se presencialmente o contato com o aluno no PQVT.
Algumas características do mesmo, comumente encontradas em pessoas com TEA, segundo a
literatura científica, são: comprometimento no comportamento social, retardo da aquisição da
linguagem e padrões repetitivos de comportamento.
No curto tempo dos atendimentos presenciais, eram realizadas atividades aquáticas
como: mergulhos com objetos, fazer borbulhas, acertar o gol flutuante, nadar livremente e
cantar músicas.
Após o início da Pandemia e paralisação das atividades presenciais, o projeto
continuou virtualmente através de atendimentos via chamadas de vídeo no WhatsApp.
Algumas atividades desenvolvidas passaram a ser: ginástica laboral, jogos e brincadeiras,
atividades artesanais e danças.

Durante os atendimentos remotos, alguns desafios encontrados foram: insegurança dos
profissionais, quebra da rotina do aluno resultando em agitação e estresse do mesmo e de seus
familiares, dificuldade de concentração do aluno durante as aulas e restrições quanto a
estrutura física e material das aulas.
Mesmo diante do cenário novo e desafiador, os atendimentos tiveram continuidade e
segundo os familiares do aluno, contribuíram positivamente. Além disso, oportunizaram
aprendizados para a extensionista, como: entender mais sobre o TEA, perceber o quão
importante é a identificação dos gostos do aluno, o diálogo com a família, o uso da ludicidade
e da criatividade. Além disso, verificou-se a necessidade da capacidade de reinvenção
profissional, de atendimentos humanizados, de planejamentos bem elaborados e
fundamentados, de estabelecer uma rotina e respeitar os diferentes tempos de adaptação dos
alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as vivências presenciais e virtuais no PQVT, verificou-se que é possível fazer
atendimentos nesses dois formatos para alunos com TEA. Constatou-se que ambas as
experiências trouxeram aprendizados significativos para a graduanda, reafirmando a
necessidade da formação prática, aliada a teoria, para existência de profissionais de Educação
Física mais qualificados na sociedade.
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EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação à Distância; Cultura Corporal; Técnicas de Ensino.
INTRODUÇÃO
Em decorrência da pandemia ocasionada pela doença Coronavírus Disease 2019
(COVID-19), infecção viral causadora de complicações principalmente no sistema
respiratório, o Brasil, assim como os demais países do mundo, teve que infligir uma série de
restrições a população (BRASIL, 2020). Neste contexto, foram necessárias adequações em
todos os níveis de ensino, incluindo nas instituições de ensino superior. A exigência de
distanciamento social para frear a transmissão do vírus trouxe a necessidade do ensino
remoto, realizado de forma on-line, seja no formato síncrono ou assíncrono.
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em sua matriz curricular do
curso de Licenciatura em Educação Física, conta com a disciplina “Introdução à Educação
Física”, cursada no 1◦ período da graduação. Essa disciplina aborda sobre os temas
1
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transversais da Educação, a cultura corporal, a Educação física enquanto instituição
sociopolítica e tem o objetivo de transmitir aos alunos os preceitos básicos da educação física
escolar, e os conceitos gerais em torno do tema relativo à cultura corporal do movimento na
Educação Física e a diferenciação entre os conceitos de jogos e esportes.
Neste âmbito, o objetivo desta produção foi relatar as experiências vivenciadas na
disciplina Introdução à Educação Física, enquanto discente do curso de graduação em
Licenciatura em Educação Física da UFRRJ. Neste relato de experiência, são abordadas as
expectativas antes de iniciar os estudos, o relacionamento com o professor, o conteúdo da
disciplina e as preocupações com o sistema de ensino remoto.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência e por observação de
participante, elaborado no contexto da disciplina Introdução à Educação Física, cujo tem por
objetivo transmitir aos alunos os precitos básicos da Educação
Física escolar e os conceitos gerais em torno do tema. Devido ao distanciamento
social, as aulas foram ministradas todas de forma online por meio da plataforma Google Meet,
a gerar grande expectativa nos alunos com relação ao processo de adaptação ao ensino
remoto. As aulas foram realizadas uma vez na semana, às sextas-feiras, das 09h às 11h.
A preocupação com a conexão da internet, a manutenção do foco nas aulas, as
interações com o professor e o aprendizado do conteúdo proposto foram aflições que alguns
alunos tiveram por ser um ensino remoto. No entanto, todas as aulas planejadas foram
ministradas, e o discente se manteve sempre acessível a oferecer materiais complementares as
aulas para a turma. Portanto, facilitou-se o processo de adaptação e aprendizagem.
RESULTADOS
O docente, em seu papel mediador, realizou, no primeiro momento, uma avalição
diagnóstica com o propósito de identificar e conhecer todos os discentes da turma. No
decorrer da disciplina o professor desenvolveu uma avalição formativa com o intuito de
acompanhar o processo de ensino aprendizagem, realizando ao final a avaliação somativa que
retrata o produto do processo. Segundo Hoffmann (2009), a avaliação mediadora exige prestar

muita atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor-lhe questões novas e
desafiadoras, guiando-o por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual.
O professor teve a preocupação de trabalhar as competências socioemocionais da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como a empatia, a comunicação, o pensamento
crítico, responsabilidade, entre outros. A competência é definida como a mobilização de
conhecimentos, habilidades (cognitivas e socioemocionais), atitudes para resolver demandas
complexas da vida cotidiana (BRASIL,2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com os desafios do sistema de ensino remoto, o professor trabalhou conteúdos
importantes na disciplina e exercitou uma postura de docente mediador, a trabalhar as
competências socioemocionais e dos alunos, o que resultou em uma experiência única é
positiva.
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INTRODUÇÃO
A educação à distância começa a ser sistematizada com o Decreto nº 5.622 de 2005
regulamentando o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996.
Atualmente este artigo da LDB é regulamentado pelo Decreto nº 9.057 de 2017, que define em
seu Art. 1º a educação a distância (BRASIL, 2017). O modo como a educação a distância é
posta em prática se dá de maneiras diferentes através de alguns modelos. Gomes (2005)
apresenta o modelo b-learning , também de modelo híbrido, que é caracterizado por utilizar de
momentos virtuais ou presenciais na forma de ensino e avaliação. A partir dessa relação,
buscamos discutir um relato de experiência de professor tutor em curso à distância de Educação
Física em que a utilização desse modelo implica diretamente na condição de apropriação dos
conhecimentos científicos da área.
DISCUSSÃO
A aprendizagem on-line promove algumas consequências nos indivíduos que se propõe
a estudar nesta modalidade, como a autonomia do aluno, ou seja, o aluno quem define seus
horários, tempo de estudo, conforme a metodologia utilizada pela instituição a qual ele se
vincula ou não; estudo independente e ativo, desse modo, a ideia é que o aluno vá atrás de
respostas, não tendo a dependência de um professor (HOLANDA; PINHEIRO; PAGLIUCA,
2013). Para Patto (2013) há um questionamento em relação a existência de um professor e de
um aluno na modalidade do ensino a distância, assim como a existência de uma relação entre
ambas as partes que tenha como garantia a formação ético-política de um educando atento às
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relações de poder inseridas nas instituições sociais, bem como no conhecimento científico e no
exercício da profissão.
Em relação ao relato de experiência do tutor em espaço de educação à distância,
identificam-se um ponto de discussão que se apresenta em consonância a literatura encontrada,
no qual, os alunos assistem videoaulas e contam com o professor tutor para tirar eventuais
dúvidas. Todavia, o conteúdo desenvolvido não se aproxima de discussões mais avançadas da
área, sobretudo na licenciatura, em que os estudantes não tem a possibilidade de refletir sobre
o conhecimento científico de abordagens pedagógicos que orientam a atuação profissional, a
história da Educação Física, a didática, entre outras temáticas de referências filosóficas e
históricas. O rol de disciplinas centra-se no ensino de esportes de forma desvinculada às
exigências e articulações com a LDB e outros marcos que visam pensar a educação de forma
crítica e reflexiva. Esse aspecto manifesta-se também nas chamadas aulas práticas em que é
fornecido um plano de aula que deve ser executado pelo professor tutor. Esses planejamentos
trazem elementos que já vem tentando ser superados nas discussões da Educação Física após a
década de 1980 (COLETIVO DE AUTORES, 2012).
Araújo (2015) aponta que a expansão de universidades públicas e privadas está
condicionada pelos aspectos macroeconômicos e pela forma que o Estado brasileiro se
organiza, em face às determinações do capital. Chegou-se à conclusão que não há uma efetiva
democratização de acesso, uma vez que os resultados encontrados apontam que o ingresso aos
cursos de graduação em todas as microrregiões do estado analisado ocorre de forma mais
concentrada nas instituições privadas, concentrando-se ainda em poucas áreas de
conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível observar um direcionamento entre as referências na literatura e a vivência na
atuação enquanto tutor, à medida que esse processo demonstra as vulnerabilidades de atuação.
Sobretudo, a EAD permanece voltada para os interesses do capital, do lucro e da ideia de
educação enquanto mercadoria. A formação humana e profissional permanece em segundo
plano, inacessível a uma grande parte dos estudantes que não conseguem visualizar referências
e fundamentações políticas, éticas e filosóficas na Educação Física.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi relacionar o vínculo empregatício dos docentes de Educação Física
com a Satisfação no Trabalho (ST) e Síndrome de Burnout (SB). Participaram do estudo 59
docentes que atuavam no município de Arapongas (Paraná). Evidenciou-se que os
professores temporários eram mais satisfeitos na maioria das dimensões de ST. Por outro
lado, não foram observadas diferenças significativas quando analisado o constructo da SB.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação no Trabalho; Síndrome de Burnout; Educação Física;
Docentes

INTRODUÇÃO
O trabalho docente proporciona longa jornada de trabalho repetitivo e alto nível de
esforços psicológicos e físicos (GESSER et al., 2019), sendo o vínculo empregatício dos
docentes classificado em efetivo (concursado e estável) e temporário (contrato por tempo
determinado). Os temporários dispõem de alto número de aulas e pluriemprego para
complementação de renda, pois, geralmente recebem menos do que os concursados (SEKI et
al., 2017). Este ambiente e condições de trabalho compostos por inúmeras fragilidades pode
afetar a Satisfação no Trabalho (ST).

O trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior.
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A ST é compreendida como resultado da avaliação que o indivíduo apresenta sobre o
ambiente laboral e se configura como emoção positiva de bem-estar (GESSER et al., 2019).
Para Walton (1973), a ST pode indicar a qualidade de vida no trabalho, sendo avaliada por
oito dimensões: remuneração, condições de trabalho, trabalho e espaço total de vida,
progressão na carreira, leis e normas do trabalho, relevância do trabalho, autonomia no
trabalho e integração social no trabalho. Por outro lado, quando há sentimento de insatisfação
e constante cobrança pode desencadear o surgimento de doenças do trabalho, como a
Síndrome de Burnout (SB) (BOTH, 2011).
A SB é uma patologia definida pelo estresse crônico desenvolvido no espaço laboral, e
pode levar a abdicação da profissão, por conta de sintomas como cansaço, exaustão e
irritabilidade (MAHMOUDI; SAGHADI; ABDOLMALEKI, 2018). Tamayo e Tróccoli
(2009), propõem três dimensões para a SB: Desumanização, Exaustão Emocional e Decepção
no Trabalho.
Ao considerar as inúmeras transformações políticas e pedagógicas que a profissão
docente vivência, se faz relevante analisar a relação entre a ST e SB conforme o vínculo
empregatício dos docentes. Assim, o estudo se propôs avaliar a relação entre o vínculo
empregatício dos professores de Educação Física (EF) da Educação Básica considerando a ST
e a SB.
METODOLOGIA
O estudo se caracterizou como descritivo, de corte transversal e de abordagem
quantitativo. A amostra foi composta por 59 docentes de EF do município de Arapongas
(Paraná) das redes municipal e estadual de ensino, sendo 47 docentes efetivos e 12
temporários. Os instrumentos aplicados foram: questionário sociodemográfico, o qual avaliou
estado civil, idade, sexo, formação acadêmica, vínculo empregatício, níveis de ensino que
leciona, anos de atuação, localização da instituição que trabalha, carga horária, número de
turmas e horas dedicadas ao lazer; Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho
Percebida por Professores de Educação Física (BOTH et al., 2006), a qual investiga a
qualidade de vida laboral analisando o grau de ST a partir das dimensões: Remuneração,
Condições de Trabalho, Autonomia no Trabalho, Progressão na Carreira, Integração Social no
Trabalho, Leis e Normas no Trabalho, Trabalho e Espaço Total de Vida e Relevância Social

no Trabalho; e Escala de Caracterização de Burnout (TAMAYO; TRÓCCOLI, 2009), que
visa avaliar a SB de acordo com as dimensões de Exaustão Emocional, Desumanização e
Decepção no Trabalho.
A coleta de dados ocorreu no ano de 2019 por meio de encontros presenciais com os
participantes nas escolas em que lecionavam, nos momentos de hora-atividade. Destaca-se
que a pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Estadual de Londrina (CAAE: 17059819.0.0000.5231).
Para análise dos dados foi aplicado o teste estatístico de Friedman para comparar as
dimensões dos constructos considerando os grupos de professores efetivos e temporários, e a
Prova U de Mann-Whitney foi empregada para comparar os constructos da ST e SB conforme
o vínculo empregatício. Além disso, avaliou-se a associação entre vínculo empregatício e as
variáveis sociodemográficas com o teste Qui-quadrado. Em todas as análises foi adotado o
nível de significância de 95% (p<0,05).
RESULTADOS
Por meio de análise das variáveis sociodemográficas identificou o seguinte perfil dos
participantes do estudo: sexo feminino (62,7%), possuía até 39 anos de idade (64,4%),
possuía vínculo com o município (67,8%), não trabalhava em zona de risco (76,3%), possuía
companheiro (67,8%), trabalhava mais de 21 horas por semana (66,1%), possuía tempo de
experiência entre 11 e 20 anos (64,2%) e lecionava em 8 turmas ou mais (64,4%). Destaca-se
que ao avaliar as características sociodemográficas considerando o vínculo empregatício
constatou que apenas a variável tempo de carreira (p<0,001) apresentou diferença
significativa, sendo que a maioria dos professores efetivos atuavam 11 anos ou mais (74,5%),
enquanto metade dos docentes temporários possuíam até 10 anos de experiência (50,0%).
Quando avaliada a ST entre os dois grupos de docentes, notou-se que os docentes
temporários se mostraram mais satisfeitos nas dimensões: Condições de Trabalho (p<0,01),
Autonomia no Trabalho (p<0,01), Integração Social no Trabalho (p<0,01), Relevância Social
no Trabalho (p=0,01) e na Avaliação Global (p<0,01). Por outro lado, os grupos estudados
não apresentaram diferenças significativas nas dimensões que compõem o constructo da SB
(Tabela 1).

Em relação a SB, quando considerado de forma pormenorizada os grupos de docentes
efetivos (p<0,01) e temporários (p<0,01), constatou-se que a Desumanização denotou
menores índices quando comparada com Exaustão Emocional e Decepção no Trabalho. Por
outro lado, quando considerado o constructo da ST, observou-se que os docentes efetivos
demonstraram maior satisfação com Progressão na Carreira e menor satisfação com
Remuneração (p<0,01). Entretanto, professores temporários evidenciaram maior escore de
satisfação com Autonomia no Trabalho e menor escore de satisfação com Trabalho e Espaço
Total de Vida (p<0,01) (Tabela 1).
Tabela 1. Associação entre vínculo empregatício dos docentes de EF e os constructos da ST e
SB.
Constructos
Satisfação no Trabalho
Remuneração
Condições de Trabalho
Autonomia no Trabalho
Progressão na Carreira
Integração Social no Trabalho
Leis e Normas no Trabalho
Trabalho e Espaço Total de Vida
Relevância Social no Trabalho
Avaliação Global
P*
Síndrome de Burnout
Exaustão Emocional
Desumanização
Decepção no Trabalho
P*

Efetivo
Temporário
Md(Q1-Q3) Md(Q1-Q3)

p**

3,3(2,8-4,3)
4,0(3,0-4,7)
5,0(4,3-5,5)
5,3(4,5-6,0)
4,2(3,6-4,8)
5,0(4,0-6,0)
3,5(3,0-4,0)
5,0(4,3-6,3)
4,5(3,8-5,0)
<0,01

4,1(3,1-5,2)
4,8(4,4-5,6)
5,9(5,1-6,7)
5,9(4,9-6,2)
5,2(4,8-5,6)
5,6(4,3-6,6)
3,3(2,1-3,9)
5,8(5,4-6,9)
4,9(4,6-5,2)
<0,01

0,20
<0,01
<0,01
0,19
<0,01
0,10
0,21
0,01
<0,01

2,3(1,9-2,8)
1,8(1,4-2,2)
2,2(1,8-2,8)
<0,01

2,2(1,9-2,6)
1,9(1,5-2,4)
2,2(1,6-2,7)
<0,01

0,34
0,71
0,63

Legenda: p* valor estimado pelo Teste de Friedman; p** valor estimado pela
Prova U de Mann-Whitney
Fonte: Os autores.

DISCUSSÃO
Considerando o vínculo empregatício dos docentes de EF, constatou-se que os efetivos
eram mais insatisfeitos do que os temporários em relação a avaliação global e as dimensões
Condições de Trabalho, Autonomia no Trabalho, Integração Social no Trabalho e Relevância
Social no Trabalho. Tal resultado pode estar relacionado à atuação permanente dos docentes
efetivos, pois conhecem a realidade escolar em que estão inseridos, e podem não apresentar

expectativas quanto às potencialidades das dimensões associadas ao dia a dia escolar, tais
como: falta de materiais, ausência de viabilização de aplicação de conhecimentos e falta de
relacionamento interpessoal entre os colegas de profissão (GESSER et al., 2019). Ademais, o
vínculo empregatício estável e o maior envolvimento podem contribuir para que os
concursados percebam melhor as fragilidades e a relevância da profissão (OLIVEIRA et al.,
2017).
Em contrapartida, como os docentes temporários atuavam em diversas escolas, eles
podem vivenciar vários contextos e não constituírem fortes vínculos no ambiente laboral.
Esses fatores podem contribuir para os melhores índices de ST, pois como atuam em muitas
realidades, não é necessário se envolver nas problemáticas vivenciadas nas escolas. De fato,
Gesser et al. (2019) obtiveram resultados semelhantes em que os docentes temporários eram
mais satisfeitos no trabalho do que os professores efetivos.
Entretanto, é importante destacar que mesmo satisfeitos com as oportunidades de
utilização de habilidades e conhecimentos (Autonomia no Trabalho), os docentes temporários
se mostraram insatisfeitos com Trabalho e Espaço Total de Vida, uma vez que o vínculo
empregatício não apresenta estabilidade, e pode levar os profissionais à busca incessante de
trabalho em diferentes âmbitos e, portanto, podem apresentar menos horas dedicadas ao lazer
(SEKI et al., 2017).
As evidências da ST dos professores efetivos podem ser explicadas pelo fato do
vínculo profissional oportunizar estabilidade e possibilidade de progressão na carreira.
Entretanto, os docentes também se provaram insatisfeitos com a remuneração, o qual
geralmente é baixo comparado a outras profissões que denotam um grau acadêmico superior,
e que não é adequado para proporcionar vida digna; satisfazer as necessidades pessoais;
condizente com a função desempenhada (NASCIMENTO et al., 2019). Deste modo, a relação
entre as variáveis demonstra que mesmo sendo possível evoluir na carreira, a relação com
remuneração se encontra fragilizada.
Quando considerada a SB observou-se resultados similares entre os docentes nos
distintos grupos. Além disso, na avaliação pormenorizada de cada grupo constatou-se que a
Desumanização exibiu menor escore quando comparada as outras dimensões. Tal evidência
pode estar associada ao fato que para algumas pessoas é menos difícil reconhecer as

fragilidades dos desgastes provocados pelo ambiente de trabalho, do que admitir condutas que
levem ao afastamento profissional (TAMAYO; TRÓCCOLI, 2009).
CONCLUSÕES
Conclui-se que o menor envolvimento com o ambiente de trabalho dos professores
temporários pode levar ao menor descontentamento com o ambiente laboral, bem como, pode
interferir nas demandas de temas que geram a ST entre os diferentes grupos. Entretanto,
quanto à SB constatou-se similaridade de resultados entre os professores investigados, o que
demonstra que os aspectos patológicos que afetam o trabalho se manifestam de forma
igualitária entre os docentes, independente o vínculo empregatício.

DOES THE EMPLOYMENT LINK OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
PRESENT RELATIONSHIPS WITH WORK SATISFACTION AND BURNOUT
SYNDROME?
ABSTRACT
The aim of the study was to relate the employment relationship of Physical Education
teachers with Job Satisfaction (JS) and Burnout Syndrome (SB). 59 teachers who worked in
the city of Arapongas (Paraná) participated in the study. It was evident that temporary
teachers were more satisfied in most JS dimensions. On the other hand, no significant
differences were observed when analyzing the SB construct.
KEYWORDS: Job Satisfaction; Burnout syndrome; Physical Education; Teachers
¿EL VÍNCULO EMPLEO DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
PRESENTA RELACIONES CON LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL SÍNDROME
DE BURNOUT?
RESUMEN
El objetivo del estudio fue relacionar la relación laboral del profesorado de Educación
Física con la Satisfacción Laboral (SL) y el Síndrome de Burnout (SB). Participaron del
estudio 59 docentes que laboraban en el municipio de Arapongas (Paraná). Era evidente que
los profesores temporales estaban más satisfechos en la mayoría de las dimensiones de SL.
Por otro lado, no se observaron diferencias significativas al analizar el constructo SB.
PALABRAS CLAVES: Satisfacción laboral; Síndrome de burnout; Educación Física;
Profesores
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RESUMO
A presente pesquisa buscou verificar se e como o componente curricular Educação Física
(EF) está presente nos cursos de formação inicial em Pedagogia. Para tanto, foram
analisados os PPCs de 41 Universidades Federais que oferecem o curso em sua modalidade
presencial. A análise dos dados propiciou a compreensão de que existe uma polissemia
discursiva em relação ao componente nos cursos verificados e evidenciou a problemática da
divisão da EF e seu reflexo nos cursos de pedagogia analisados.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professor/a; Pedagogia; Educação Física

INTRODUÇÃO
A resolução CNE/CP n°1/2006, estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de licenciatura em Pedagogia. Em seu artigo 4° o curso de licenciatura em pedagogia
é definido como formação que promove habilitação para o exercício do magistério na
Educação infantil e nos anos iniciais o Ensino Fundamental, o inciso VI (do artigo 4º), atribui
às/aos docentes a incumbência de ensinar, entre outros componentes curriculares, a Educação
Física (EF).
Na prática, as indicações da resolução atribuem às/aos pedagogas/os, importante
papel, sobretudo, na Educação Infantil e Fundamental anos iniciais, uma vez que põe sob sua
responsabilidade o trato de saberes dos diversos componentes curriculares. Sendo assim,
compreender o que fundamenta cada componente é de suma importância para a formação
inicial de quem pretende atuar nessa área. Por isso, é importante saber como os cursos de
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formação inicial em Pedagogia tem tratado os elementos da Cultura Corporal, objeto de
estudo e trabalho da EF na escola, em seus PPCs.
Para além das indicações legais, as/os pedagogas/os estão presentes na escolarização
das crianças desde a pré-escola, sendo a EF apresentada às crianças por essas/es
professoras/es, por isso a importância de que elas/es estejam cientes do que se pretende para o
componente nos anos em que as/os professoras/es especialistas em EF assumam o
componente.
Diante disso buscamos investigar a presença da EF na formação inicial em pedagogia
no Brasil; identificar e analisar o trabalho sugerido e/ou realizado com os temas da chamada
Cultura Corporal nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Pedagogia das
Universidades Federais do Brasil; compreender a EF em uma perspectiva de trabalho
multidisciplinar e interdisciplinar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação
Infantil; verificar a compreensão sobre o componente curricular EF que se estabelece aos
egressos dos cursos de pedagogia e entender o conceito de cultura corporal que vem sendo
trabalhado nos cursos de formação de pedagogas/os.
Para tanto elegemos como objeto de análise os PPC de Pedagogia das Universidades
Públicas Federais que oferecem o curso em sua modalidade presencial. Além das IES que não
se organizam enquanto Universidade, desconsideramos as Universidades Públicas Federais
que apesar de ofertar o curso presencialmente, não disponibilizam os PPCs em seus sites
oficiais. A coleta de dados ocorreu no período entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020,
por meio do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior na plataforma
e-MEC do Ministério da Educação do Brasil.
Com a finalidade de compreender interface da EF na Pedagogia foram utilizados os
seguintes descritores primários: Cultura Corporal, Educação Física, Jogos, Brincadeiras,
Esporte, Luta, Ginástica e Danças. E os descritores secundários Movimento, Movimento
Humano, Conscientização Corporal, Comunicação Corporal, Linguagem Corporal, Expressão
Corporal, Corpo (Corpo e Educação, Corpo e Movimento), Corporeidade, Psicomotricidade.
Os descritores estão divididos em primários e secundários, apenas devido à cronologia que
foram pensados, não há, portanto, a intenção de conferir hierarquização entre eles. Foram
consideradas as flexões em número e os sinônimos de cada descritor.

Os dados foram tabulados no Excel. A porcentagem de universidades que
disponibilizam os PPCs em suas plataformas digitais, distribuição das universidades federais
por região e por estado, quantidade de descritores encontrados em cada universidade, data de
publicação do PPC, entre outros, foram identificados nessa primeira etapa do estudo. A
segunda etapa do estudo consistiu na análise dos dados identificados na primeira etapa. O
cruzamento dos dados permitiu que encontrássemos informações como: quais universidades
que apresentam o PPC atualizado e em qual região do Brasil elas se localizam e onde ficam as
universidades com o menor ou maior número de descritores.
Ao final da tabulação dos dados encontramos os seguintes resultados. Os descritores
Ginástica e Luta, aparecem em um documento, cada. Em contrapartida o descritor jogo e suas
flexões aparecem em 35 (85%) dos 41 PPC em estudo, já o termo Educação Física, aparece
em 80% deles.
O referencial teórico utilizado para dar suporte ao estudo envolveu os escritos sobre
cultura de Hall (2016), Educação Física, cultura corporal e linguagens de Neira e Nunes
(2009), formação inicial em Educação Física de Nunes (2016), teorias de currículo de Silva
(2019) e a legislação que sistematiza os cursos de formação inicial em EF e Pedagogia
(BRASIL, 1988; 1996; CFE, 1987; CNE, 2004; 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigamos em que medida a EF está presente nos cursos de formação inicial em
Pedagogia nas Universidades Federais do Brasil, através da utilização de descritores primários
e secundários. Ao encontrarmos pelo menos um dos descritores em todas as universidades sob
análise, inferimos que a EF está, em alguma medida, presente nos cursos de Pedagogia das
Universidades Públicas Federais do Brasil, o que sugere uma preocupação dos Núcleos
Docentes Estruturantes (NDE), responsáveis pelos documentos normativos de seus
respectivos cursos, em orientar as futuras e futuros pedagogas e pedagogos, de maneira a
conduzirem de forma coerente as temáticas inerentes à EF escolar.
No entanto, entendendo currículo como “Documento de Identidade”, expressão
cunhada por Silva (2019), os resultados dessa pesquisa nos permitem dizer que a Educação
Física assume múltiplas identidades, haja vista a multiplicidade de concepções, a seu respeito,
encontradas nos PPP dos Cursos de Formação Inicial em Pedagogia. Com isso podemos dizer
que a compreensão sobre o componente curricular EF que se estabelece aos egressos dos

cursos de pedagogia é múltipla, não havendo unanimidade de perspectiva adotada pelos
cursos. Essa característica é resultado da dicotomia Bacharelado/Licenciatura da EF, em seu
próprio campo de formação inicial, o que a mantém em disputa, dividida, podendo assumir
tanta identidade que acaba não tendo nenhuma. Reforçando, assim, aquilo que chamamos de
não lugar.
Buscando compreender a EF em uma perspectiva de trabalho multidisciplinar e
interdisciplinar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, encontramos
ao analisar as ementas e as bibliografias das disciplinas que utilizaram o termo cultura
corporal em sua descrição, a interface da EF com as ciências sociais, com a psicologia e com
a antropologia. O que significa dizer que a EF, independente da concepção adotada assume
um caráter multidisciplinar. A interdisciplinaridade pode ser observada quando há a
compreensão de que algumas práticas corporais preconizadas pelo componente podem ser
trabalhadas por outro componente como das Artes, por exemplo.
Entender o conceito de cultura corporal que vem sendo trabalhado nos cursos de
formação de pedagogas/os foi o objetivo que nos levou a investigar as ementas e as
bibliografias apresentadas nos PPCs cujo descritor Cultura Corporal foi identificado. Com
isso pudemos confirmar a ideia de múltiplas identidades da Educação Física, uma vez que
cada documento trabalhou sob uma perspectiva diferente, recorrendo a uma diversidade de
referenciais teóricos que estabelecem diálogo da EF com as ciências humanas e com as
ciências biológicas.
Considerando que os PPCs analisados foram publicados em datas anteriores à
homologação da BNCC, pode-se inferir que os documentos estão em desacordo com as
competências destacadas pela BNCC para a Educação Física na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental anos iniciais, o que pode justificar, por exemplo, a manutenção da
psicomotricidade como principal base teórica da UFRPE, por exemplo. Além disso, nota-se
que as bibliografias não apontam os PCN, documentos anteriores à BNCC, nem as diretrizes
curriculares para a formação inicial em Educação Física, o que sugere que as disciplinas
foram pensadas tendo como base a percepção pessoal das/os docentes que constituíam os
respectivos NDEs. Para chegarmos a uma afirmação correta do destacado aqui, se faz
necessária uma nova investigação por meio de entrevistas às/aos responsáveis pela escrita dos
documentos analisados.

Outra questão que merece certo destaque é o caso da UNIFESP, que embora tenha se
originado a partir de faculdades de ciências médicas, é a que mais se aproxima das discussões
pós-críticas da Educação Física. Isso pode significar um diálogo com as outras instituições de
São Paulo, como USP e a Unicamp que têm em seu corpo docente os professores Marcos
Neira e Mário Nunes, que preconizaram as teorias culturais curriculares da EF.
Notamos que as formas distintas em se trabalhar a EF nos cursos de pedagogia podem
denotar também uma elaboração frágil dos concursos aos quais as professoras/es, das
universidades analisadas, dever ser submetidas/os. Talvez, as relações frágeis com a EF,
estabelecidas nos perfis das disciplinas, nos cursos analisados se deem pelo pouco contato
com o componente, e também devido a pouca ou nenhuma exigência do domínio dos saberes
escolares da EF nos referidos concursos, que por sua vez, são elaborados sem o
assessoramento de um docente da área. Para clarificar o dito aqui, retomamos o exemplo da
UNIFESP, que teve seu concurso realizado com assessoria do professor Marcos Neira, não
por coincidência, o PPC que mais se aproxima da Educação Física Cultural é justamente o da
UNIFESP.

THE KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE
PEDAGOGY COURSES AT PUBLIC FEDERAL UNIVERSITIES IN
BRAZIL
ABSTRACT
This research verified if and how the curricular component Physical Education is present in
the initial training courses in Pedagogy. The PPCs of 41 Federal Universities that offer the
course in its face-to-face modality were analyzed. The data analysis allowed us to understand
that there is a discursive polysemy in relation to the component in the verified courses and
evidenced the problem of the division of Physical Education and its reflection in the analyzed
pedagogy courses.
KEYWORDS: Teacher Education; Pedagogy; Physical Education

EL SABER DE LA DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS
CURSOS DE PEDAGOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
FEDERALES DE BRASIL
RESUMEN
La presente investigación buscó verificar si el componente curricular Educación Física (EF)
está presente en los cursos de formación inicial en Pedagogía y de qué manera. Para ello, se
analizaron los PPC de 41 universidades federales que ofrecen el curso en su modalidad
presencial. El análisis de los datos permitió comprender que existe una polisemia discursiva
en relación al componente en los cursos verificados y evidenció el problema de la división de
la EF y su reflejo en los cursos de pedagogía analizados.
PALABRAS CLAVE: Formación del profesorado; Pedagogía; Educación Física

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
_______, Ministério de Educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Brasília: MEC, 1996.
_______, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, 2017. Disponível
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 15 de agosto de 2020.
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CFE nº. 3, de 16 de junho de 1987.
Fixa os mínimos de conteúdos e duração a serem observados nos cursos de graduação em
Educação Física. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 22 jun.
1987.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Parecer
CES/CNE nº. 58, de 18 de fevereiro de 2004. Diretrizes curriculares para o curso de
graduação em Educação Física. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília,
DF, 4 mar. 2004c.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução
CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Diretrizes curriculares para o curso de graduação
em Pedagogia. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 15 mai. 2006
HALL, S. Cultura e representação. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio Apicuri, 2016.
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educação Física, Currículo e Cultura. São Paulo: Phorte
editora, 2009.

NUNES, M. L. F. O mapa do território do Ensino Superior e da formação em Educação
Física: emerge o criador. In: Neira, M.G.; NUNES, M.L.F. Monstros ou heróis?:os
currículos que formam professores de educação física. – 1ed.- São Paulo: Phorte, 2016.
SILVA, T.T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. – 3ed.;
11 reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

PERFIL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONFORME
AS PREOCUPAÇÕES DOCENTES1
Suelen Vicente Vieira,
Universidade Estadual de Londrina (UEL); Centro Universitário de Maringá
(UNICESUMAR); Prefeitura Municipal de Maringá (PMM)
Franciele Fernandes Baliero,
Universidade Estadual de Maringá (UEM); Instituto Federal do Paraná (IFPR)
Jorge Both,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

RESUMO
O trabalho objetivou identificar os perfis dos docentes de Educação Física considerando o
modelo teórico de preocupações de professores. A amostra contou com 92 professores de
Educação Física das redes municipal e estadual. Identificou-se dois grupos: menos
preocupados e vinculados ao município; mais preocupados e vinculados ao estado. Concluise que, para minimizar as preocupações, as condições e o apoio ao trabalho docente de
Educação Física são importantes.
PALAVRAS-CHAVE: preocupações docentes; Educação Física; professor.
INTRODUÇÃO
A carreira docente é acompanhada de períodos de instabilidades, dúvidas e conquistas
provocados por aspectos políticos, pessoais e profissionais dos docentes (FARIAS et al.,
2018). Esses aspectos influenciam a carreira docente e são expressos na realidade como:
indisciplina das turmas, realização de planejamentos, convívio com a comunidade escolar,
entre outros, os quais podem variar de acordo com as condições de trabalho, tempo de
carreira, vínculos do professor (TRUSZ et al., 2020; VIEIRA; BEUTTEMMULER; BOTH,
2018).
Ao se tratar da atuação profissional do professor de Educação Física (EF), destaca-se
algumas particularidades aparentes, como o local da aula e a roupa característica da prática,
1
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ou invisíveis, como a desvalorização do componente curricular por meio de atitudes e
discursos (SOUZA; NASCIMENTO; FENTERSEIFER, 2018).
Esses aspectos ou situações que ocorrem no trabalho do professor podem provocar
preocupações docentes, as quais são consideradas as angústias e inquietações que o docente
tem relacionado ao seu trabalho. Essa temática se consolidou em 1975 na realidade norteamericana, quando Fuller e Bown propuseram o modelo teórico de preocupações docentes. Os
autores sugeriram três dimensões, as quais são: Consigo, engloba preocupações de
sobrevivência no local de trabalho; Tarefa, envolve inquietações frente às tarefas pedagógicas
que são designadas ao professor; e Impacto da Tarefa, na qual as angústias voltam-se às
necessidades de aprendizagem do aluno (FULLER; BOWN, 1975).
Ao entender as especificidades do trabalho docente em EF e a importância de estudar
as preocupações de professores para atenuar os malefícios que acometem os docentes no
decorrer da trajetória profissional, esse trabalho objetivou identificar os perfis dos docentes de
EF considerando o modelo teórico de preocupações de professores.
METODOLOGIA
O estudo se caracterizou como quantitativo, descritivo e de corte transversal. A
amostra do estudo foi composta por 92 professores de EF das redes municipal e estadual da
cidade de Maringá – Paraná. Para participar da pesquisa os professores de EF necessitavam
estar em pleno exercício da função docente nas escolas.
A coleta de dados ocorreu durante formações e reuniões pedagógicas dos docentes,
com utilização de dois instrumentos. O primeiro foi o questionário sociodemográfico com
informações sobre sexo, formação acadêmica, local de vínculo empregatício, carga horária de
trabalho, faixa etária, número de escolas em que atua e tempo de docência. O segundo foi a
Escala de Preocupações dos Professores (COSTA, 2013) que possui 15 afirmações
distribuídas nas dimensões: Consigo, Tarefa e Impacto da Tarefa. O instrumento propõe uma
resposta em escala likert (1 “não preocupado” a 5 “extremamente preocupado”). A pesquisa
teve aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa Com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Londrina (Parecer: n° 1.664.969).
Para a análise de dados, foi realizada a Análise de Clusters, por meio do método Ward,
o qual permitiu a identificação do número de grupos no conjunto de dados da amostra. A

quantidade de grupos foi realizada a partir da análise gráfica do dendrograma. Em seguida,
foram realizados o teste de Kruskal-Wallis, com post hoc Comparação Múltipla de Dunn para
avaliar os grupos de Clusters em cada dimensão de preocupação, e o teste de Friedman para
avaliar cada grupo do Cluster entre as dimensões do constructo de preocupações. Foi
realizada a comparação dos grupos considerando as características sociodemográficas por
meio do teste Qui-quadrado. Para todas as análises foi adotado o nível de significância de
95% (p<0,05).
RESULTADOS
Na análise gráfica do dendograma (Figura 1) identificou-se dois grupos de docentes.
No Grupo 2 estavam alocados 55 professores (59,8%), enquanto o Grupo 1 contava com 37
docentes (40,2%).

Figura 1. Dendograma da Análise de Clusters considerando as preocupações dos professores de EF.
Fonte: os autores

Na comparação dos grupos identificados na Análise de Cluster foram observadas
associações significativas em todas as análises (Tabela 1). Em ambos os grupos a Dimensão
Consigo apresentou menor índice de preocupação quando comparada com as demais. Quando

comparado os grupos observou-se que os docentes do Grupo 2 eram mais preocupados em
todas as dimensões.
Tabela 1. Análise dos grupos de professores conforme as dimensões de preocupação.
Preocupações
Consigo
Tarefa
Impacto da Tarefa
P**

Grupos
Grupo 1
Md(Q1–Q3)
1,8(1,4–2,3)z
2,8(2,4–3,0)y
2,8(2,5–3,2)y
<0,001

Grupo 2
Md(Q1–Q3)
3,0(2,6–3,8)z
4,1(3,6–4,6)y
4,3(3,8–4,8)y
<0,001

P*
<0,001
<0,001
<0,001

p*: teste de kruskal-wallis; p**: teste de Friedman; Letras x, y, z apresentam as diferenças das colunas.

Fonte: os autores

Na avaliação das características sociodemográficas conforme o grupo dos clusters
(Tabela 2) constatou-se que ambos os grupos de professores eram formados, em sua maioria,
por: graduados, mulheres, com carga horária de trabalho semanal de 21 a 40 horas, faixa
etária de 30 a 39 anos, atuantes em até duas escolas e, de 10 a 19 anos de docência (fase de
diversificação da carreira docente). Entretanto, observou-se diferença significativa apenas na
variável vínculo empregatício (p=0,029), onde a maioria do Grupo 1 estava vinculado à rede
municipal (54,1%), enquanto a maioria do Grupo 2 era vinculado à rede estadual (60,0%).
Tabela 2. Características sociodemográficas dos professores de EF conforme os grupos estabelecidos
na Análise de Clusters.
Variáveis Sociodemográficas
Sexo
Feminino
Masculino
Formação Acadêmica
Graduado
Pós-graduado
Vínculo Empregatício
Estado
Município
Estado/Município
Carga Horária de Trabalho
Até 20 horas
Entre 21 e 40 horas
41 horas ou mais
Ciclos Vitais
Até 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 ou mais

Grupos
Grupo 1
n(%)

Grupo 2
n(%)

P*

22(59,5%)
15(40,5%)

36(65,5%)
19(34,5%)

0,559

26(70,3%)
11(29,7%)

40(72,7%)
15(27,3%)

0,797

12(32,4%)
20(54,1%)
5(13,5%)

33(60,0%)
16(29,1%)
6(10,9%)

0,029

8(21,6%)
22(59,5%)
7(18,9%)

7(12,7%)
27(49,1%)
21(38,2%)

0,134

3(8,1%)
20(54,1%)
9(24,3%)
5(13,5%)

10(18,2%)
20(36,4%)
16(29,1%)
9(16,4%)

0,323

Número de Escolas
Uma escola
Duas escolas
Três escolas ou mais
Ciclos de Desenvolvimento Profissional
Entrada na Carreira
Consolidação
Diversificação
Renovação
Maturidade

14(37,8%)
12(32,4%)
11(29,7%)

21(32,2%)
20(36,4%)
14(25,5%)

0,883

6(16,2%)
10(27,0%)
13(35,1%)
2(5,4%)
6(16,2%)

11(20,0%)
9(16,4%)
19(34,5%)
12(21,8%)
4(7,3%)

0,139

p*: teste Qui-Quadrado.
Fonte: os autores

DISCUSSÃO
Por meio da análise dos resultados, identificou-se a existência de dois grupos de
professores de EF. O primeiro grupo demonstrou menores índices de preocupação, sendo que
a maioria destes docentes estavam vinculados à rede municipal, enquanto a maioria dos
docentes mais preocupados possuía vínculo com a rede estadual de ensino.
Esses resultados podem estar associados a realidade da amostra deste estudo. Pois, os
professores da rede municipal possuem melhores condições de trabalho de planejamento,
infraestrutura, materiais, gestão imediata, entre outros, o que pode ocasionar a diminuição nas
preocupações docentes. Por outro lado, professores vinculados à rede estadual apresentavam
maior defasagem no planejamento, infraestrutura e materiais de trabalho (VIEIRA et al.,
2021).
As especificidades e condições de trabalho locais dos participantes da pesquisa podem
justificar as evidências encontradas (TRUSZ et al., 2017). Algumas dessas preocupações são
consideradas independentes da vontade docente, porque dependem de ações externas
(VIEIRA et al., 2021), como a construção de quadras adequadas para as aulas de EF.
Considerando a análise pormenorizada dos grupos, a dimensão Consigo apresentou
menor preocupação em ambos os grupos. Ressalta-se que a dimensão está associada à
sobrevivência do professor no ambiente de trabalho e o choque com a nova realidade de
atuação, característica do início de carreira docente (FULLER, 1969). Ao considerar que
professores em início de carreira são minoria na amostra (ver Tabela 2), é plausível que as
preocupações relacionadas à Tarefa e ao Impacto da Tarefa tenham se sobressaído na análise
dos dados. Após um tempo de experiência e adaptação à rotina escolar os professores tendem
a diminuir os índices de preocupação com essa dimensão (FULLER, 1969; PIGGE; MARSO,
1995; FERNANDES; ROWIECKI; VIEIRA, 2019).

Nos dois grupos identificados a dimensão que mais preocupava os docentes foi o
Impacto da Tarefa. Essas evidências são reforçadas nos estudos sobre a temática, onde
constatou-se que existe a tendência de os docentes destinarem suas preocupações com as
necessidades de aprendizagem do aluno e, consequentemente, com as condições ideais para
que essa ação ocorra de maneira efetiva (FAVATTO; BOTH, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características referentes às preocupações dos professores de EF do estudo
possibilitaram a concentração dos professores em dois grupos que demonstraram que a
qualidade de apoio pedagógico e de condições de trabalho de cada rede de ensino podem ter
influenciado os resultados da investigação.
Sugere-se que as instâncias governamentais e instituições de ensino superior tenham o
olhar voltado para a realidade de trabalho dos professores, para que preocupações vinculadas
a questões organizacionais e de sobrevivência no ambiente de trabalho impactem em menor
intensidade a formação e o trabalho docente. Isso porque melhores condições de trabalho e
suporte aos professores podem minimizar as preocupações docentes e, consequentemente
possibilitar melhores condições para o desenvolvimento do trabalho do professor.

PROFILE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ACCORDING TO
TEACHING CONCERNS
ABSTRACT
The work aimed to identify the profiles of Physical Education teachers considering the
theoretical model of teachers' concerns. The sample included 92 Physical Education teachers
from the municipal and state networks. Two groups of teachers were identified: less
concerned and linked to the municipality; more concerned and linked to the state. It is
concluded that the conditions and support of the teaching work are important to minimize the
concerns of Physical Education teachers.
KEYWORDS: teaching concerns; physical education; teacher.

PERFIL DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN
PREOCUPACIONES DOCENTES
RESUMEN
El trabajo buscó identificar los perfiles de los docentes de Educación Física considerando el
modelo teórico de preocupaciones de profesores. La muestra incluyó 92 docentes de
Educación Física de las redes municipales y estatales. Se identificaron dos grupos: menos
preocupados y vinculados al municipio; más preocupado y vinculado al estado. Se concluye
que, para minimizar las preocupaciones, las condiciones y el apoyo al trabajo del docente de
Educación Física son importantes.
PALABRAS CLAVES: preocupaciones de los docentes; educación física; docente.
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RESUMO
PALAVRA-CHAVE: supervisão escolar; micropolítica escolar; cultura docente.
INTRODUÇÃO
Esse trabalho retrata experiências construídas por uma professora ingressando em uma
escola municipal de Guaíba/RS, cenário que se tornou a primeira experiência como docente
efetiva. Entendendo que por vezes há divergências entre o que se espera e planeja em relação
à prática pedagógica e a realidade encontrada, procurei auxílio pedagógico da supervisão
escolar para me aproximar das particularidades do contexto e sujeitos, como estratégia para
compor futuras aulas. Dessa forma, este texto objetiva problematizar as relações docentes de
Educação Física (EF) e a supervisão escolar, considerando as relações construídas na
micropolítica escolar.
A organização da micropolítica escolar afeta as relações construídas entre os sujeitos
de forma individual ou coletiva, no esforço de produzirem estratégias para alcançar seus
interesses, surgindo assim alguns elementos como alianças, conflitos, poder e interesse
(BALL, 1989). E considerando a função da supervisão escolar de estimular reflexões e
melhorias nas práticas docentes dos professores e construir uma parceria educativa entre
pessoas e práticas. (SOUZA et al., 2017), as relações construídas com a supervisão podem
resultar em influências e implicações, tanto na prática pedagógica como no desenvolvimento
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do trabalho docente. Pensando nisso, as relações entre os professores de EF e a supervisão
escolar podem reforçar ou modificar as percepções sobre a Educação Física?
Em minhas aproximações com a supervisão, compreendi que sua representação de EF
era vinculada a uma lógica simplificada em gestos motores. Minha pretensão era propor e
materializar um outro entendimento de Educação Física escolar, incluindo elementos
importantes além do caráter motor. Desejava também refletir sobre os propósitos das aulas,
fomentar a prática como ferramenta e estímulo à reflexão, deslocando a representação do
fazer por fazer e do caráter eminentemente prático a uma práxis significativa. Levando em
consideração este movimento, nos pusemos a interrogar como a supervisão escolar
compreende um componente tão singular a partir de uma outra formação e visão pedagógica,
ao considerarmos a EF enquanto componente curricular com características específicas,
mobilizada como ferramenta importante para as práticas corporais de movimento.
O lugar decisivo da supervisão escolar no desfecho das propostas de ensinoaprendizagem e na micropolítica escolar pode influenciar o fazer dos professores e assim as
relações podem resultar em implicações positivas ou negativas na execução de um trabalho
coletivo (BORBA & WITTIZORECKI, 2021). Tais implicações se originam das lentes com
que a supervisão interpreta a EF escolar, assim como seus acordos e concessões baseados nas
possíveis relações, influenciam a percepção sobre o componente escolar, reforçando ou
modificando sua compreensão da EF. Se a cultura docente trata das manifestações singulares
e características do professorado de um determinado componente (MOLINA NETO, 1998),
seria possível as relações estabelecidas com a supervisão estarem atreladas às compreensões
de um componente, neste caso a Educação Física escolar?
CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS
Os movimentos da micropolítica escolar podem intervir nas dinâmicas de relações
construídas dentro do espaço escolar. Com isso, as relações estabelecidas com a supervisão
escolar podem influenciar nas práticas pedagógicas dos professores, além de ampliar a
compreensão sobre o nosso componente, colaborando assim para uma possível (re)construção
docente. Acreditamos que um componente curricular com uma perspectiva pautada na relação
pedagógica através da corporeidade e suas práticas corporais, em um espaço escolar onde o

corpo e suas ações estão sendo vigiados e controlados, necessita de novas relações com a
supervisão escolar para desfrutar de toda a sua potencialidade no auxílio e trabalho coletivo.
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PIBID E A FORMAÇÃO CONTINUADA: O QUE SE TEM PRODUZIDO
NO ÂMBITO DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA1
Antonio Higor Gusmão dos Santos,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Ângelo Rodrigo Bianchini,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

RESUMO
Com o objetivo de mapear as produções sobre a Formação Continuada no PIBID, foi
realizado um “estado do conhecimento”, através dos descritores “PIBID”,
“SUPERVISORES” e “FORMAÇÃO CONTINUADA”. Foram analisadas 37 produções
classificando suas origens, seus percursos metodológicos, apontando os resultados e as
omissões presentes nestas pesquisas que acabam por fortalecer a importância de uma
investigação afim de descobrir quais as contribuições do PIBID na formação continuada de
seus supervisores.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Supervisores; Formação Continuada.
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) teve sua criação a
partir do dia 12 de dezembro de 2007 por intermédio de dois documentos, a portaria de nº 38
e o edital nº 01, que respectivamente o institucionalizava e regulamentava.
O PIBID é um programa que tem como centralidade de seus objetivos contribuir e
qualificar com a Formação Inicial (FI) dos cursos de licenciatura, contudo apesar de não ter
como finalidade a Formação Continuada (FC) dos/as supervisores/a acreditamos que o
retorno aos espaços das IES, e que algumas ações dentro dos subprojetos do PIBID podem
configurar-se enquanto articulações para uma FC.
Com o intuito de mapear no âmbito da pós-graduação em território nacional acerca da
FC dos/as supervisores/as em torno do PIBID seguimos a linha interpretativa de Romanowski
e Ens (2006) que define o “estado do conhecimento” quando o/a pesquisador/a faz um

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) para sua realização.
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mapeamento das produções de um determinado tema apenas em um setor das publicações.
Romanowski e Ens (2006) salientam que o estado do conhecimento:
Aponta caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são abordados em
detrimento de outros. A realização destes balanços possibilita contribuir com
a organização e análise na definição de um campo, uma área, além de indicar
possíveis contribuição da pesquisa para com as rupturas sociais
(ROMANOWSKI E ENS, 2006, p.38)

Primeiro decidimos quais critérios constituíram nossa busca, em seguida quais os
descritores do rastreio, posteriormente foi feita a escolha do banco de dados onde aconteceu a
pesquisa, após o levantamento coletamos e realizamos a leitura dos resumos dessas
produções, para tanto deliberamos os questionamentos desta pesquisa: a) O ano de publicação
da produção? b) Quais as áreas temáticas do conhecimento? c) Quais instrumentos aplicados
para a coleta dos dados? E d) Como foi a análise utilizada na pesquisa?
MAPEAMENTO

DAS

PRODUÇÃO

NA

PÓS-GRADUAÇÃO:

UMA

VISÃO

PANORÂMICA.
Do ponto de vista histórico o PIBID ainda se encontra em sua juventude com 13 anos
de funcionamento e neste interstício ele veio passando por diversas modificações estruturais
por meios dos decretos e editais que foram sendo lançados.
Santos (2018) aponta que existe uma evolução em uma ótica quantitativa entre os anos
de 2007 até os anos de 2013, depois um período de estabilidade entre 2014 e 2015, porém
após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff o programa vai sentir um projeto de
descontinuidade.
Querendo reconhecer como a produção na pós-graduação foi se configurando ao
decorrer de todo o programa, e verificar quando foi a primeira defesa e a mais recente sobre a
temática da FC dos/as supervisores do PIBID, a dimensão temporal desta pesquisa abrangeu o
primeiro ano de criação do programa (2007) até o segundo semestre de 2020.
Optamos por utilizar a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
pois é nesta plataforma que se encontra disponibilizada todas as teses e dissertações existentes
nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, é um dos principais canais de socialização da
produção acadêmica e do conhecimento científico.
Buscando por intermédio dos descritores foi possível encontrar um quantitativo de 514
trabalhos utilizando apenas o descritor “PIBID”, quando se colocou o termo “Supervisores” o

quantitativo de produção desceu para 144, refinando a pesquisa ao acrescentar o termo
“Formação Continuada” encontramos um total de 48 teses e dissertações.
Foi realizado uma leitura criteriosa nos títulos e resumos e após essas análises foi
diagnosticado que 11 dessas 48 produções não pesquisam e nem falam sobre a FC, apesar de
seus resumos apresentarem a figura do/a supervisor/a, estes agentes sociais participam dessas
investigações, apenas para reforçar e questionar sobre as contribuições e importâncias na FI.
Como não fazem menção a FC optamos pela retirada dessas produções, ficando um total de
29 dissertações e 8 teses dentro da temática da FC com os/as supervisores/as do PIBID.
Entre os anos de 2012 até 2017 existe uma linha de ascensão que aponta um aumento
de produções encontradas, pois em 2012 inicia o ciclo de defesas na pós-graduação
relacionados com a temática da FC no PIBID, onde localizamos uma primeira produção de
dissertação, já em 2013 foi possível visualizar a defesas de 2 dissertações, em 2014 existe um
total de 3 dissertações e a presença de uma tese. No ano de 2015 o número encontrado é de 4
dissertações e uma tese, já em 2016 aconteceram a defesas de 5 dissertações e 1 teses, em
2017 tem se um total de 7 dissertações e duas teses.
Em contrapartida a partir de 2018 há um decréscimo no quantitativo, encontramos um
total de 3 dissertações e 2 teses, e em 2019 situa-se com 4 dissertações e uma tese. Vale
salientar que dessas produções identificadas 23 delas investigaram a contribuição do
programa tanto na perspectiva da FI, quanto FC, e 14 discutem apenas a FC.
Suponhamos que esta diminuição de pesquisas nas temáticas pode ser influência dos
ataques e modificações que ocorreram ao programa do PIBID a partir do ano de 2015 através
dos documentos: Ofícios Circulares de nº 18, de 15 de dezembro de 2015, e de nº 02 de 18 de
fevereiro de 2016 e a portaria de Nº 46 de 11 de abril de 2016 da CAPES que asseguravam,
respectivamente, a diminuição de bolsa, o desligamento de bolsistas que completasse 24
meses e o novo regulamento do PIBID. O que leva a acreditar que essas tensões por parte do
programa fazem com que se tenha receio em pesquisar sobre o mesmo, já que enfrenta um
projeto de descontinuidades.
Descobrimos, através das leituras dos resumos dos trabalhos, que 8 dessas produções
trabalham em uma perspectiva de analisar as ações do PIBID centralizadas em todo o projeto
institucional de uma determinada instituição. Entretanto foi possível percebermos que existe
pesquisas mais focalizadas nas ações específicas de subprojetos, à saber: 5 em Química, 5 em

Ciências2, 4 em Matemática, 3 em Educação Física, 2 em Biologia, 2 em Geografia, 2 em
letras (português), 1 em arte visuais, 1 em educação ambiental, 1 em História, 1 em Letras
(Inglês), 1 em educação infantil e 1 em pedagogia.
O que é interessante compreendermos que a áreas de conhecimentos com maiores
investigações é um reflexo da lógica que acontece no âmbito do programa onde Welter e et al
(2016, p.213) apontam que “a ideia inicial do PIBID era atender a educação básica com
ênfase no ensino médio, com destaques as áreas de conhecimento referentes as disciplinas de
física, química, matemática e biologia”, notamos que apenas 12 dessas áreas tiveram
investigações relacionadas a FC.
Quanto as análises dos dados percebemos que 18 trabalhos não definiram em seus
resumos quais as análises dos dados utilizado em sua pesquisa. Das produções que definiram
as mais utilizadas foram a de Conteúdo com 5 e a Textual Discursiva com 6 produções,
Análise documental estando em segundo lugar com 3 produções e as demais cada uma com
uma produção.
Ao classificar os tipos de instrumentos utilizados nas pesquisas é possível notarmos
que existe produções que utilizaram apenas um instrumento para sua investigação, contudo
existem as que utilizaram mais de um instrumento. Tanto os documentos quanto as entrevistas
são as mais utilizadas aparecendo em 17 produções, em seguida vem os questionários em 10
pesquisas, as observações em 9 trabalhos, 7 não especificaram em seus resumos quais foram
os instrumentos de coletas usados, 3 operaram com as narrativas e 1 que empregou oficinas
em sua pesquisa.
Das 17 produções que utilizam o documento como instrumento de coleta de dados
situamos os relatórios do PIBID, os diários de campo que Santos (2018, p. 17) afirma ser um
elemento “obrigatório para os/as bolsistas do programa” que foi utilizado em uma dissertação.
Quando trata se das observações percebemos uma diversidade da forma que foram feitas,
algumas realizadas em reuniões ou em blogs e até em facebook.
É preciso que se ressalte que apesar de a Associação Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) definir parâmetros para a construção de um bom resumo, ainda assim encontramos
uma heterogeneidade quanto a sua escrita, isso acontece quando percebemos que algumas IES

Classificados assim as pesquisas que investigaram subprojetos de ciências que geralmente atrelam
mais de uma licenciatura (Biologia, Química, Física e Matemática)
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descrevem suas próprias normas ou sobre a diversidade de áreas de conhecimentos de onde
essas produções são originadas, entretanto isso acaba resultando em informações ausentes
para algumas perguntas elencadas para estas produções classificamos na opção “não consta”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao ler todos os resumos dessas 37 produções todas apontam como resultados a
contribuição do PIBID na FC dos professores/as supervisores/as que participam do programa
algumas das ações que são elencadas nas pesquisas são: a) a retomada desses/as professores
da educação básica para os universos acadêmicos os/as motivando para ingressar em
programa de pós-graduação; b) a criação e participação de oficinas; c) o conhecimento de
metodologias e intervenções pedagógicas novas; d) a interrelação entre supervisor/a e bolsista
de iniciação à docência; e e) a participação, apresentação e publicação de suas experiências e
trabalhos em eventos científicos.
Diversas metodologias foram utilizadas para encontrar tais resultados, desde as
análises de produções apresentadas em eventos científicos, até observações em aulas e
reuniões e entrevistas direcionadas aos/às supervisores/as.
Levantamos a hipótese de que no âmbito da elaboração do PIBID não se pensou na
possibilidade da FC dos/as professores/as supervisores/as da educação básica, entretanto na
prática por intermédio das ações diárias e da realidade dos subprojetos ela já estar
acontecendo.

PIBID AND CONTINUING EDUCATION: WHAT HAS BEEN
PRODUCED IN THE FRAMEWORK OF BRAZILIAN GRADUATE
STUDIES.
ABSTRACT
In order to map the productions on Continuing Education in PIBID, a "state of knowledge"
was carried out, using the descriptors "PIBID", "SUPERVISORS" and "CONTINUING
EDUCATION". 37 productions were analyzed, classifying their origins, their methodological
paths, pointing out the results and omissions present in these researches that end up
strengthening the importance of an investigation in order to discover the contributions of
PIBID in the continuing education of its supervisors.
KEYWORDS: PIBID; SUPERVISORS; CONTINUING EDUCATION.

PIBID Y CAPACITACIÓN CONTINUA: LO QUE SE PRODUCE EN EL
MARCO DE LOS ESTUDIOS DE GRADUADO BRASILEÑOS.
RESUMEN
Para mapear las producciones sobre Educación Continuada en PIBID, se realizó un "estado
de conocimiento", utilizando los descriptores "PIBID", "SUPERVISORES" y "FORMACIÓN
CONTINUA". Se analizaron 37 producciones, clasificando sus orígenes, sus trayectorias
metodológicas, señalando los resultados y omisiones presentes en estas investigaciones que
terminan fortaleciendo la importancia de una investigación para descubrir los aportes del
PIBID en la formación continua de sus supervisores.
PALABRAS CLAVES PIBID; SUPERVISORES; FORMACIÓN CONTINUA.
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PIBID E FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
PRINCÍPIOS DE REFLEXIVIDADE1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: professor, reflexividade, Educação física.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo discutir princípios da reflexividade do sujeito professor
a partir da perspectiva de uma professora em formação no Programa Institucional de Iniciação
à Docência (PIBID), de agosto de 2018 a Janeiro de 2020, núcleo Educação Física (EF), em
Minas Gerais.
Criado em 2007, o PIBID, dentre outros objetivos, busca melhorar a qualidade da
formação inicial de professores, integrando educação superior e educação básica (BRASIL,
2018). A reflexividade sobre as experiências no programa, sob a perspectiva de bolsistas
participantes, pode contribuir para compreender limitações e potencialidades desse programa
na formação em EF.
METODOLOGIA
Esta pesquisa é de caráter qualitativo e descritivo (RICHARDSON, 2007). As fontes
utilizadas para análise documental foram: planos e relatórios de aulas ministradas no PIBID;
registros de estudos e discussões em grupo mediadas pela coordenação da área e professora da
escola.
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As fontes foram analisadas com base na compreensão dos princípios de formação de
professores reflexivos que, de acordo com Fagundes (2016), são: o conhecimento na ação,
reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O núcleo EF estabeleceu uma dinâmica de funcionamento de 12 horas semanais,
distribuídas entre: reuniões semanais entre bolsistas, a professora da escola e a professora do
ensino superior (acompanhadas de produção de glossários, mapas conceituais, etc.); 4 horas
de observação, coparticipação ou ministração de aulas (realizadas em etapas sucessivas); e 4
horas de atividades extraclasse (planejamento, estudos sobre escola e prática pedagógica em
EF, etc.).
Ao longo dos 18 meses do programa, os bolsistas tiveram experiências com os níveis
de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e médio. A produção e materialidade deste
trabalho identifica-se com o princípio de “reflexão sobre a reflexão na ação” (FAGUNDES,
2016, p.291). Tal construção só foi possível, pois, os princípios de reflexividade orientaram
todo o desenvolvimento do programa.
Nos registros de leituras e reuniões, observou-se um processo de formação reflexiva
sobre a prática pedagógica, pautando-se dificuldades inerentes do conhecimento na ação e
estratégias para a reflexão na ação no cotidiano das experiências de planejar, ensinar e
ministrar aulas.
Nos documentos de estudo, destacam-se: a compreensão da EF como área de
conhecimento que aborda um conjunto de práticas corporais (para além da hegemonia do
esporte); o planejamento educacional e princípios de abordagens metodológicas críticas da
EF; a compreensão das dimensões do conteúdo (atitudinal, procedimental e conceitual)
(DARIDO; JUNIOR, 2010).
A partir do conhecimento na ação (planejamento e execução de aulas) e da reflexão na
ação (discussões e estratégias no cotidiano da escola), notou-se: resistência de outros
professores de EF da escola quanto às propostas de intervenção do PIBID que se distinguiam
do modelo tradicional esportivista; oscilação dos alunos entre receptividade a conteúdos e
propostas de ressignificação e resistência à diversificação de conteúdos ou abordagens
metodológicas.

Os relatórios ilustraram o desafio de operacionalizar o planejamento conforme os
documentos balizadores, à medida que a apropriação de saberes do currículo de formação
entre os bolsistas provou-se, ao mesmo tempo, potencializada pelas experiências na escola e
ensejadora de questionamentos sobre princípios teórico-metodológicas, sobretudo, no que diz
respeito à predição de etapas de aulas, dimensões dos conteúdos (principalmente a
operacionalização de objetivos atitudinais) e subjetividades da cultura escolar (significados
atribuídos à Educação Física).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do PIBID, foi possível concretizar princípios que constituem a formação de
professores reflexivos. Reconhece-se da complexidade inerente à construção dos saberes
docentes, defendendo a perspectiva de que tal construção exige o investimento nos princípios
do professor reflexivo desde a formação inicial (FAGUNDES, 2016).
REFERÊNCIAS
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em:
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Acesso em: 10 março 2019.
DARIDO, S.C.; JUNIOR, O.M.S. Para ensinar Educação Física: Possibilidades de
intervenção na escola. 6.ed. Campinas: Editora Papirus, 2010.
FAGUNDES, TATIANA BEZERRA. Os conceitos de professor pesquisador e professor
reflexivo: perspectivas do trabalho docente. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro,
v.21, n. 65, p. 281-298, Junho, 2016.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2008.

POLÍTICA DE FORMAÇÃO EM PROGRAMAS ESPECIAIS: O
FORMA PARÁ NA UEPA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Formação Profissional; Prática Curricular.
INTRODUÇÃO
A implantação e oferta da formação em programa especial é investigada para
caracterizar a orientação curricular prescrita e as perspectivas docentes e discentes das
primeiras turmas ofertadas no Programa Especial Forma Pará (FP).
Os programas especiais de formação de docentes surgem com o intuito de solucionar a
demanda de profissionais na área da Educação (PASSOS; DE OLIVEIRA, 2008). Estes
encontram suporte na legislação pertinente à Educação e à Formação de Professores, como a
LDB 9394/96, o Decreto 8.752/2016, que regula a Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica, e o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei
nº 13.005, de 24 de junho de 2014, e com os planos decenais dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Ainda, os estudiosos da educação superior no Brasil que a caracterizam e
contam a história desde a criação das universidades até os diferentes tipos e modalidades de
oferta dos cursos superiores.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A Universidade do Estado do Pará, no esforço de expandir sua oferta de cursos em
municípios que não possuem em sua estrutura Instituições Públicas de Ensino Superior,
implanta o Programa Especial Forma Pará, executado pela Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia, Educação Profissional e Tecnologia (Sectet) com a parceria das Universidades,
Institutos Tecnológicos e Prefeituras. A chamada para a primeira edição do FP na UEPA
ocorreu em 2019, onde houve a oferta de 200 vagas distribuídas em três Municípios para o
Curso de Educação Física; e um com o Curso de Geografia, iniciados em janeiro de 2020.
METODOLOGIA
A pesquisa documental trata “a presença dos organismos internacionais que entram em
cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos, assessorias
técnicas e farta produção documental” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 97).
Reunimos os documentos: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os
acordos celebrados entre a UEPA e o Governo no Estado, além dos Planos de Ensino
utilizados pelos professores e depoimentos de discentes matriculados no programa. O
mapeamento do aporte teórico é feito nos bancos de dados e plataformas acadêmicas.
Com o distanciamento social, a coleta de materiais foi feita online. A rede social
WhatsApp media nossa interação com os indivíduos para o recolhimento de dados, e acesso a
documentação e depoimentos sobre o FP. Contatamos a coordenação, os docentes e os
discentes vinculados ao Programa. Especialmente para os alunos fora enviado o link de um
formulário expedido pela plataforma Google Forms, pelo qual coletamos depoimentos
espontâneos para a complementação de informações necessárias para a análise documental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda em desenvolvimento, o material coletado tem servido para estudo e
compreensão da realidade das comunidades atendidas. Com os dados coletados,
sistematizamos documentos acadêmico-científicos para o Programa Forma Pará que
subsidiem a oferta de novos de cursos e indiquem orientações curriculares para sua expansão.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; ensino presencial; ensino remoto.
INTRODUÇÃO
O Fundo Nacional da Educação (FNDE) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) são órgãos governamentais que direcionam recursos
arrecadados em investimentos na área da educação. O Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência Pedagógica criados, respectivamente, em 2007 e
2018, são exemplos desses investimentos. Ambos os programas contribuem com a melhoria
da formação inicial nos cursos de licenciatura (SILVA et al., 2019).
Neste trabalho trazemos a perspectiva de dois licenciandos em Educação Física (EF)
que participaram de ambos os programas. À partir de suas experiências no PIBID e na
Residência Pedagógica, realizaremos um contraste entre as ações durante o ensino presencial
e o ensino remoto,visando perceber de forma, reflexiva, o impacto das mesmas sobre a
formação dos sujeitos.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de dois licenciandos em EF de uma universidade
mineira que participaram do PIBID entre os anos de 2018 e 2020 e, desde o mês de outubro
de 2020, estão participando do programa Residência Pedagógica. Para analisar o impacto
percebido na formação diante da participação nos programas, este relato considera as
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
nível Superior – Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.
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apropriações teórico-metodológicas da prática pedagógica em EF como base para refletir as
experiências presenciais e remotas nos programas mencionados.
RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir da reflexão sobre as experiências em ambos os programas, foi possível
perceber que as aulas presenciais aproximaram os discentes da realidade escolar, enfrentando
adversidades durante as aulas e vivenciando a rotina do professor, o que possibilitou a
experimentação e apropriação de princípios de abordagens pedagógicas da Educação Física
desde o planejamento até a execução das aulas.
Já no contexto remoto, os aparelhos eletrônicos se tornaram os principais recursos
pedagógicos, pois, as aulas foram substituídas pela elaboração de vídeos e atividades que
serviram de complemento ao conteúdo trazido no plano de ensino tutorado (PET), uma das
ferramentas disponibilizadas no estado de Minas Gerais, através da resolução n°4310/2020,
que estabelece as normas para a oferta das atividades não presenciais durante a pandemia da
Covid-19. Tal organização repercutiu em uma intervenção que valorizou, sobretudo, a
dimensão conceitual do conteúdo (DARIDO, 2005) devido às orientações presentes no PET.
Entretanto, na perspectiva dos professores em formação, a atuação no âmbito remoto
os aproximou de “novas” ferramentas, principalmente a partir da utilização de aparelhos
eletrônicos para a construção de estratégias e materiais pedagógicos. Sendo assim, os dois
contextos e as suas particularidades contribuíram para a formação dos licenciandos, devido à
instrumentalização peculiar para atender às distintas realidades.
Com relação à percepção dos alunos acerca das experiência nos programas, os
mesmos encontraram uma similaridade no âmbito da amplicação do repertório teóricometodológico mediado pela coordenação, ressaltando o aprofundamento de saberes que
agregarão à sua práxis pedagógica. Outra diferença diz respeito ao fato de que as experiências
no PIBID foram alocadas em apenas uma escola, já na Residência Pedagógica o tempo de
intervenção foi dividido entre três escolas, demarcando percepções sobre diferentes culturas
escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das experiências e percepções dos discentes, notou-se que os programas de
iniciação à docência podem contribuir de forma significativa na formação dos indivíduos,
pois, trata-se de experiências que repercutem e ampliam os saberes curriculares da formação.
Os contextos presencial e remoto trazem particularidades que contribuem, ao seu modo, com
a formação dos discentes. No âmbito presencial, destaca-se o contato estabelecido com a
realidade escolar, suas singularidades e adversidades. No contexto remoto, o contato com as
diferentes ferramentas e estratégias de ensino agregaram de forma significativa a formação de
professores.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: educação física escola; psicomotricidade; pós-graduação
INTRODUCÃO
A Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 4 é uma instituição privada de
ensino superior com quarenta e um cursos de graduação (tradicional e tecnológica), pósgraduação Lato Sensu e Stricto Sensu, buscando compromisso social com a formação do
cidadão crítico, participativo e transformador, expressando o compromisso acadêmico com a
produção do conhecimento. A UNIVERSO está localizada na cidade de São Gonçalo, que
tem investido na mudança socioeconômica da região, sendo hoje uma das principais cidades
do Estado do Rio de Janeiro.
Percebendo o contexto educacional na área da Educação Física (EF), tomamos a
iniciativa de estruturar um curso Lato Sensu na área de Psicomotricidade e Educação Escolar
(PEE). Essa ação vai de encontro ao Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), que
garante “[...] a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino”
(BRASIL, 2014, p.12), pois na meta 16, consta: formar em nível de pós-graduação 50% dos
professores da educação básica. Alinhado ao Projeto Pedagógico da Instituição e ao Projeto
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Pedagógico de Curso, o curso estreita seus objetivos acadêmicos com os da educação superior
ao (PPC, 2018, p.30):
•
Responsabilidade de estabelecer com a comunidade uma relação de
reciprocidade;
•
Busca de estratégias pedagógicas capazes de impulsionar o exercício
da cidadania como compromisso de transformação social;
•
Desenvolvimento de práticas investigativas em torno do novo como
mecanismo científico capaz de contribuir com a ciência na busca das
soluções para o bem-estar e qualidade de vida no planeta garantindo o
desenvolvimento humano sustentável;
•
Implantação de novas tecnologias educacionais de forma a responder
o atendimento efetivo aos fenômenos da quantidade e diversidade
característicos do tempo histórico presente.

Neste sentido, o referido curso tem por objetivo proporcionar aos professores das
redes pública e privada e licenciados em EF, uma formação continuada de qualidade,
articulando a produção do conhecimento com as práticas pedagógicas, contribuindo para uma
intervenção profissional crítica e criativa. Além disso, exercitar habilidades, dentre elas a de
pesquisador que faz do seu próprio cotidiano e da sua prática docente fonte de indagações e
saberes que aprimoram e instrumentalizam o seu saber/fazer, a sua intervenção sobre a
realidade (FREIRE, 1986; DEMO, 1996).
OBJETIVO
O objetivo desse relato de experiência é descrever o processo de implantação do curso
de especialização em Psicomotricidade e Educação Escolar na UNIVERSO/SG.
RELATO
A metodologia deste relato iniciou-se fazendo um estudo de demanda para identificar
qual o campus receberia o curso. Este estudo baseou-se em três fatores: significativa busca
pelo curso de graduação em EF; número de estabelecimentos de ensino no município e
adjacências, e; o baixo número de cursos de pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro na
área de Psicomotricidade e Educação Escolar. Através dos motivos citados, escolheu-se o
campus São Gonçalo.
Nesse contexto, o curso vem preencher um espaço no Estado do Rio de Janeiro por
existirem sete cursos de pós-graduação em EF na área escolar e todos distantes do município
de São Gonçalo. A próxima etapa foi à elaboração do Projeto Político Pedagógico e

apresentação a Direção do campus. Hoje temos a primeira turma em andamento com 20
alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gestão e corpo docente entendem a contribuição em ter iniciado o curso em PEE em
um local onde a demanda por esse tipo de conhecimento é necessária numa instituição que
proporciona ensino de qualidade. Consideramos o curso como resultado do trabalho realizado
na graduação em EF na Universo/SG, proporcionando uma formação continuada e espaço de
reflexões teórico-metodológicas e epistemológicas que circundam a EF no contexto escolar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Odontologia; Interprofissionalidade
INTRODUÇÃO
No presente texto, trazemos o relato da experiência vivenciada em um projeto de
extensão do Curso de Graduação em Educação Física – bacharelado - da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Trata-se de um projeto voltado para a comunidade da Vila
Residencial da UFRJ, desenvolvido na Associação de Moradores, que busca articular o campo
do conhecimento da Educação Física e Odontologia.

SOBRE A EXPERIÊNCIA VIVIDA
O referido projeto de extensão consiste no desenvolvimento de ações de promoção,
prevenção e cuidado clinico de atenção básica da saúde bucal articulada à realização de uma
avaliação antropométrica do sujeito que procura o serviço de atendimento odontológico
oferecido na sede da Associação de Moradores. Os atendimentos foram realizados no período
de outubro de 2019 a março de 2020.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

O projeto é coordenado por um professor com formação em Educação Física (EF) e
odontologia, com a participação de professores de EF, acadêmicos de EF e de odontologia nas
fases de reconhecimento do território, observação da realização da anamnese, avaliação física
e exame clínico odontológico dos pacientes atendidos. Por último, ocorre o momento de
intervenção: para os acadêmicos de EF é com a execução da anamnese, avaliação física e
acompanhamento da anamnese e exame odontológico, enquanto que para os acadêmicos de
odontologia é no atendimento clínico em nível da atenção primária e complemento da
anamnese com observação aos dados já coletados pelo acadêmico de EF.
Observa-se com a realização desse projeto que é decorrente a compreensão de
interprofissionalidade presente do bacharel em EF e em odontologia no tratamento e
prevenção primária da saúde, buscando a interação e participação do sujeito com fins de
promoção de condições de vida emancipatória, via aquisição de conhecimento de corte crítico
adequado às características sociais do local (FREIRE, 2013).
DISCUSSÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA
O profissional de EF e de odontologia estão associados à saúde básica da população e
verifica-se a presença de ambos vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo parte
da equipe que constitui da Estratégia da Saúde da Família.
No primeiro contato com o projeto, é apresentado o local, assim como as devidas
orientações e explicações em relação a proposta e objetivos a serem alcançados, a
interprofissionalidade presente, referências teóricas, horários, público-alvo, entre outros. A
partir desses esclarecimentos se torna mais perceptível a importância dessa relação
profissional em busca do tratamento e prevenção da saúde física e bucal.
Em seguida, a professora e odontóloga responsável realiza a anamnese, a avaliação
física e exame clínico dos pacientes. Posteriormente, ocorre o momento de intervenção, no
qual o extensionista possui um contato maior com os pacientes, desenvolvendo mecanismos
para interação, visto que nesse estágio já auxilia o professor em todos os procedimentos
desenvolvidos. Após esse estágio, o estudante de educação passa a realizar sem ajuda do
professor a anamnese. Feito esses procedimentos, acompanha o exame clínico do paciente.

O conhecimento destacado no projeto é socializado junto aos participantes a partir das
características deles e da riqueza histórico-cultural local visando criar condições
emancipatórias e de conhecimento crítico com corte freireano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação no projeto evidencia a relevância no atendimento de atenção primária,
e proporciona comunicação com os sujeitos atendidos numa perspectiva de contribuir com
aspectos da formação e autonomia desses sujeitos.
Mediante a experiência vivida, torna-se mais compreensível a importância e necessária
interprofissionalidade entre as mais diversas áreas do conhecimento e a possibilidade de
inserção no mundo do trabalho do graduado em EF mais ampliada e socialmente significativa,
atuando no atendimento via SUS. Por outro lado, cabe apontar a necessidade dos currículos
de formação em EF contemplarem questões ligadas a temáticas relacionadas ao atendimento
via SUS.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Monitoria; Formação docente; Ensino remoto.
INTRODUÇÃO
Com a criação do sistema universitário federal brasileiro, que teve início em 1968, a
universidade brasileira buscou um conjunto de normas para regulamentar esse sistema. Foi a
lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixou normas de funcionamento do
ensino superior e instituiu em seu artigo 41 a monitoria acadêmica.
A monitoria destaca-se na contribuição para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, associado à qualificação técnico-científica do discente monitor, em acordo
com o processo pedagógico do curso de graduação ao qual se encontre vinculado
(FERNANDES et al., 2015). O projeto de monitoria no Departamento de Educação Física da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DEF/UFRN) promoveu a relação dialógica
entre professores e estudantes no contexto do ensino remoto, a partir de estratégias didático e
metodológicas organizadas através dos Núcleos do Projeto Pedagógico do Curso.
Portanto, este estudo tem por objetivo expressar a experiência de um bolsista de
monitoria acadêmica na disciplina de Organização de Eventos em Educação Física e Esportes,
durante o período de pandemia, em que adotou-se o ensino remoto nas aulas da UFRN.

O presente trabalho contou com apoio financeiro do projeto de ensino submetido à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte na seleção do EDITAL Nº 02/2020 – PROGRAD/DDPED, de 22 de
julho de 2020, para sua realização.
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METODOLOGIA
O presente trabalho caracteriza-se como qualitativo-descritivo, a partir dos estudos,
discussões e vivências durante a monitoria acadêmica no projeto do DEF/UFRN no ensino
remoto, mais especificamente no componente curricular citado acima. As aulas com
participação do projeto, ocorreram via Google Meet, de setembro a dezembro de 2020,
referente ao semestre 2020/1. A disciplina possui carga horária de 60 horas, contabilizando 72
horários de 50 minutos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, houve a primeira consulta com a turma, através do diálogo, pôde-se
notar que o ideal para o apoio pedagógico da monitoria seria um plantão de dúvidas antes de
todas aulas e uma revisão semanal dos conteúdos em encontros síncronos, ambos via Google
Meet. Assim, a cada encontro, foi possível detectar em quais aspectos eles tinham mais
dificuldades e elaborar materiais focados nas principais demandas dos estudantes, centrados
na bibliografia base da disciplina.
Para os plantões de dúvidas, revisões síncronas e elaboração de materiais de estudo em
Portable Document Format (PDF), utilizou-se o Microsoft OneNote como ferramenta de
ensino, funcionando como um quadro, o mesmo possui várias funções para elaborar esquemas
diversos. Outra ferramenta utilizada para elaboração de materiais foi o Microsoft Excel, o
mesmo é excelente para elaboração de planilhas de eventos e competições. Essa estratégia
mostrou-se efetiva, comprovada com o feedback positivo dos próprios discentes nos plantões
de dúvidas, revisões síncronas e a maior participação nas aulas consequentes. Houve a
orientação dos trabalhos da disciplina, em que os grupos trouxeram suas ideias para receber
observações e sugestões. Nas apresentações dos seminários foi possível deixar um feedback
para cada grupo, destacando os pontos positivos e aspectos que poderiam ser melhorados.
A monitoria acadêmica mostra-se essencial para as turmas de graduação,
principalmente as remotas, pois o professor sozinho, muitas vezes, não consegue detectar as
dificuldades de cada aluno. O monitor exerce um papel importante na identificação e
compreensão das demandas dos discentes, o que fortalece o relacionamento interpessoal, visto
que geralmente os alunos sentem-se mais à vontade para fazer indagações e questionamentos
a um monitor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto contribuiu bastante para o desenvolvimento de habilidades como a
autonomia, o conhecimento, a dedicação e a responsabilidade. Mesmo com as limitações do
ensino remoto, foi possível atingir os objetivos do estímulo à iniciação à docência, pois a
minha experiência na monitoria foi fundamental para aperfeiçoar qualidades e superar
dificuldades, através de novas situações.
Uma dificuldade apresentada no primeiro semestre do projeto foi a pouca
familiaridade dos professores com os projetos de monitoria acadêmica, sendo uma cultura
pouco difundida no DEF/UFRN. Uma sugestão para superar essa dificuldade, seria encontros
periódicos síncronos entre os envolvidos no projeto (coordenadores, professores e monitores),
para diálogos e relatos de experiência.
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INTRODUÇÃO
A formação docente, perante as transformações históricas, inclusive as mais recentes
em nosso país, é pauta cada vez mais necessária, especialmente diante dos desafios a serem
superados (SAVIANI, 2009). Tais desafios e pauta se apresentam também na área de
conhecimento Educação Física (EF). O Programa de Residência Pedagógica (PRP) como
integrante da Política Nacional de Formação de Professores instituído com o Edital da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior nº 06/2018 torna-se uma
destas pautas e desafio, particularmente pelo potencial elemento de aproximação com a
docência durante a formação inicial e a construção de conhecimentos que repercutem
diretamente no futuro exercício profissional.
Discutir sobre as possibilidades e desafios do trabalho docente no PRP é fundamental
para elucidar quais saberes profissionais estão sendo construídos durante a experiência com a
prática pedagógica para a futura atuação docente do professor de EF.
JUSTIFICATIVA
A pesquisa em andamento torna-se relevante para destacar a influência da experiência
com o PRP na compreensão dos participantes para a formação do professor de EF. Além
disso, este trabalho visa ampliar o acervo de discussões sobre o PRP, inclusive pela sua
recentidade.
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OBJETIVOS
Para fins da obtenção do título de Mestrado, temos como intento responder a seguinte
pergunta: quais as contribuições do PRP para a formação do professor de EF?
Desse modo, buscaremos analisar a contribuição do PRP como Estágio
Supervisionado Curricular (ESC) para o processo formativo de professores na Escola
Superior de Educação Física – Universidade de Pernambuco (ESEF – UPE), na construção
dos saberes profissionais. Almejamos com isso compreender o PRP enquanto ESC na ESEFUPE; identificar os desdobramentos da participação no PRP para a formação profissional a
partir da percepção de residentes, preceptores e docente orientadora; e discutir o papel do PRP
na construção dos saberes profissionais.
METODOLOGIA
A pesquisa se pauta em uma abordagem qualitativa, que compreende a realização de
pesquisas bibliográficas e análises documentais referentes a formação de professores de EF e
ao PRP, de modo que possamos identificar as características do programa e tecer
considerações acerca de seu alcance na formação profissional.
Pretende-se ainda entrar em pesquisa de campo, buscando, por meio de entrevistas
semi-estruturadas, com os participantes do Subprojeto EF da ESEF-UPE, dialogar com os
diferentes sujeitos que fazem tal programa. Pretende-se tratar e interpretar os dados coletados
a partir da análise de conteúdo do tipo categorial por temáticas proposta por Bardin (2016).
DISCUSSÕES
Apesar de ser um programa que já vem sendo vivenciado no Brasil, a Residência
Pedagógica, em seu caráter atual, tem gerado posicionamentos de entidades educacionais e
científicas pela ênfase em uma formação prática, pela tentativa de reformulação do ESC e
pela adequação dos currículos a Base Nacional Comum Curricular.
Tais pautas vêm ganhando espaço nas produções bibliográficas que consideram o
programa um meio de regulação que defende uma concepção de educação subordinada aos
interesses de uma formação rápida e pragmática para atender as exigências do mercado de
trabalho. É necessário, portanto, refletir e problematizar o trabalho docente em suas múltiplas

condições, bem como aprofundar as discussões acerca do programa e seu impacto na
formação dos professores de EF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PRP, que atua diretamente na formação inicial e profissional de licenciandos, ainda
vem se revelando no cenário educacional. Nessa perspectiva, espera-se desse programa, que
apresenta dimensão formativa, comprometimento para sanar os desafios da formação docente.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: escola; formação docente; dialogicidade.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste em um relato de experiência narrado através da vivência
de uma estudante do curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade Estadual de
Campinas no Programa Residência Pedagógica (RP). O objetivo do RP é levar os/as
estudantes dos cursos de licenciatura para atuarem na rede básica, diminuindo o abismo que
separa a teoria da realidade, como descreve Faria e Diniz (2019).
Essa oportunidade de atuação durante a graduação condiz com um processo de
formação pautado na criticidade, estimulando nos/as estudantes o desejo pela busca incessante
de conhecimento, sendo que, de acordo com Freire (2001), o processo de estudar implica
necessariamente numa atenção voltada às diferentes maneiras de leitura, sejam elas da palavra
e/ou do mundo. Assim sendo, estar dentro da escola acompanhando a realidade que é
proporcionada aos/às alunos/as, permite a nós, estudantes de graduação, identificar os
mecanismos e intencionalidades da instituição, promovendo um olhar crítico e sensível à cada
situação vivenciada.
Para Paulo Freire (2014) não há docência sem discência, deste modo, é fundamental
olhar para a formação docente através das lentes de uma educação pautada no diálogo, em que
educador/a e educando/a criam possibilidades de atuação, construindo, em comunhão, meios
de desvelar a realidade.

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
1

Tomando como ponto de partida Paulo Freire, e assumindo nossa concepção de
mundo, buscamos realizar uma aproximação entre as experiências vivenciadas durante o
primeiro ciclo do Programa Residência Pedagógica com os conceitos estabelecidos pelo autor,
investigando as implicações que tais vivências acarretam na formação docente.
As atividades do RP vêm sendo desenvolvidas em uma Escola Estadual na cidade de
Campinas/SP. Essa escola faz parte do Programa de Ensino Integral (PEI), cujo diferencial
trata da adoção de princípios norteadores das práticas pedagógicas, indo além das disciplinas
comuns, promovendo uma relação mais próxima entre alunos/as e escola, idealizando projetos
de vida e disciplinas eletivas buscando o desenvolvimento de autonomia nos/as alunos/as.
Apesar da escola não ter uma postura freireana, ao conhecer o programa, tornou-se
evidente alguns pontos que conversam entre a prática e a teoria, o que acendeu uma chama de
esperança sobre a possibilidade de uma educação pautada no diálogo, pulverizando a situação
de alienação promovida por uma educação bancária.
Para Paulo Freire (2013), a chave para uma educação libertadora está no diálogo entre
educadores/as e educandos/as, partindo da realidade que cada aluno/a pertence. Assim,
quando a escola possibilita a construção de disciplinas que interagem com os desejos de cada
aluno/a e a necessidade que estes possuem para sua vida, e que carregam um significado para
que cada aluno/a se sentisse pertencente naquela aula, enfatiza a busca pela formação de
alunos/as mais críticos/as e empoderados/as.
Neste primeiro ciclo, tivemos a oportunidade de observar uma atividade de
fechamento das eletivas realizadas ao longo do semestre chamada “Culminância”. Ciência,
hábitos alimentares, saúde, esporte, africaniedade, foram alguns dos temas que possibilitaram
a ampliação dos olhares e das discussões em cada aula. Podemos considerar esses assuntos
como temas geradores, que surgem através de situações limites, como propõe Paulo Freire
(2013). As situações limites são impostas e reforçam os lugares de opressão na sociedade, por
isso, devemos buscar maneiras de superá-las, ou seja, através do diálogo, discutimos sobre
essas realidades, buscando rotas de fuga e evidenciando a nossa relação de ser com o mundo.
Possibilitar essas vivências enquanto ainda estamos em processo de formação
contribui significativamente para que possamos ampliar nossa visão sobre o tipo de aula que
queremos quando estivermos do lado de dentro da escola. Entender e acompanhar uma
realidade pautada em princípios dialógicos reforça o desejo por uma educação crítica e

libertadora para todos/as os/as alunos/as de todas as escolas. Evidencia também a necessidade
da luta coletiva por esses direitos, pois ainda ao encontro com Freire (2013), a pronuncia de
mundo deve ser feita em comunhão, buscando a transformação.
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RESUMO
O estudo visa relatar a experiência vivida através de uma disciplina do curso de Licenciatura
em Educação Física e como as adaptações ao planejamento impactam na formação dos
licenciandos. O planejamento da disciplina teve como foco o processo de envelhecimento
enquanto docentes em formação que atuarão na escola. Espera-se que o relato contribua
para que educadores ampliem o seu olhar para além dos conteúdos obrigatórios a serem
trabalhados na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Docência; Envelhecimento; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A população brasileira encontra-se em processo de transição demográfica, alterando as
pirâmides etárias. Aponta-se que em 2050 o Brasil ultrapasse a marca de 30% da população
com 60 anos ou mais (ALVES JUNIOR, 2009, p. 24). Atualmente, essa parcela da população
representa 13% dos brasileiros e esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas
(BRASIL, 2019, p. 20).
Surge então uma preocupação com o aumento do número de idosos e como isto
poderia vir a se tornar um problema social, pois impactaria diretamente na política, economia,
saúde, educação e tantos outros fatores. Por esse motivo, foram sancionadas leis que garantem
o direito e a dignidade do idoso, provendo medidas de controle para melhorar o tratamento
das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil.
1
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A partir disso, em 1º de outubro de 2003, foi sancionada a Lei 10.741 (BRASIL,
2003), nominada “Estatuto do Idoso” com o intuito de regular os direitos assegurados aos
idosos e de concretizar tanto o que está no Art. 230 da CRFB/88 (BRASIL, 1988), como na
Lei 8.842/1994, a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994).
Logo, no início do documento observamos que no:
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária (BRASIL, 2003).

Entende-se com isso que há a necessidade de gerar debates e reflexões acerca do tema.
Não somente por ser um preceito legal, mas também pela previsão de um aumento de idosos
nos próximos anos e com intuito da população em conhecer melhor seus direitos, para que os
mesmos sejam assegurados. Por outro lado, é importante que a população perceba que o
envelhecimento é um processo natural e para que se envelheça com qualidade de vida, é
preciso fazer um planejamento.
Embasado no Art. 22, Capítulo V do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), que diz:
Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria.

Pensando na dificuldade dos professores de Educação Física (EF) que atuam nas
escolas em planejar propostas de práticas corporais voltadas para pessoas idosas, como é o
caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi criada então, uma disciplina na
Universidade Federal Fluminense (UFF).
Em função da pandemia causada pelo novo coronavírus no início de 2020, a disciplina
“Escola preparando para um envelhecimento saudável” precisou passar por uma reformulação
e nesse momento o professor da disciplina convidou os residentes de EF do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde, com o foco em aprofundar a discussão sobre o
envelhecimento.
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivida através da disciplina no curso
de graduação em EF enquanto residente, além das reformulações adotadas no planejamento e
como este impactou na formação dos graduandos.

RELATO DA EXPERIÊNCIA
Devido à pandemia, o semestre referente à 2020.2, aconteceu de maneira remota. A
UFF optou por aulas síncronas e assíncronas de acordo com as propostas pedagógicas de cada
curso. Dessa forma, a disciplina optativa com carga horária de 64 horas/aula acontecia uma
vez na semana.
A animação cultural foi à estratégia norteadora para a condução da disciplina e para a
construção do conhecimento. Melo (2006, p. 29) relata que:
Como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção
pedagógica), pautada na ideia radical de mediação (que nunca deve
significar imposição), que busca contribuir para permitir compreensões mais
aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais. (...) é uma
proposta de Pedagogia Social que não se restringe a um campo único de
intervenção (pode ser implementada no âmbito do lazer, da escola, dos
sindicatos, da família, enfim, em qualquer espaço possível de educação),
nem pode ser compreendida por somente uma área de conhecimento.

Durante a disciplina foram disponibilizados textos através da plataforma do Google
Classroom pelos residentes e pelo professor. Outras linguagens, como filmes, pinturas, letras
de músicas e poemas, deveriam ser assistidas e/ou pesquisadas previamente, pois fariam
conexão com o tema proposto do dia. Trabalhou-se com a ideia de se ter um banco com
perguntas geradoras sugeridas pelos organizadores da disciplina a fim de alimentar a
discussão, caso fosse preciso.
Nessas aulas eram discutidas diversas temáticas relacionadas ao envelhecimento,
como o conceito de ser velho e a visão dos alunos enquanto futuros velhos; a relação do idoso
com a família e o cuidador; a desconstrução das idades cronológicas; a velhice dependente
versus a autônoma; velhice institucionalizada; ageismos e a construção social dos
preconceitos; questões de gênero e classe influenciando no envelhecer; barreiras geracionais;
o estereótipo e o romantismo da velhice; intergeracionalidade; a velhice como problema
social do momento e a transição demográfica; prevenção de quedas; EJA; o envelhecimento
através dos interesses culturais e a promoção da saúde.
O foco desses encontros era estimular a interação dos alunos. Através dos textos e de
outras linguagens, a intenção era provocar reflexões críticas da realidade e contribuir para que
esses futuros professores levassem essas discussões para dentro da escola e para outros
espaços que ocupam. Portanto, desenvolver o entendimento sobre envelhecer ser um processo

que ocorre todos os dias, não sendo preciso tornar-se velho para fazer algo a respeito, contudo
começar um planejamento para que se possa envelhecer com saúde.
Segundo Alves Junior (2009, p. 16):
Classificar quem e o que faz de alguém ser considerado como velho ou qual
o momento em que se passa a ser considerado como tal é uma tarefa difícil, e
por ser arbitrária, não encontra respaldo nem mesmo pelos que, por força de
um dado estatístico usado pelos demógrafos ou em documentos legais,
passaram a ser incluídos em alguma classificação.

Tiveram mais dois momentos de participação direta dos graduandos. O primeiro
momento foi a realização de uma oficina, onde estes identificariam fatores que pudessem
levar risco de quedas em suas casas e/ou na vizinhança, além de propor possíveis soluções
para esses problemas. Esse momento foi interessante em relação à troca de experiências, pois
os graduandos identificaram problemas nunca antes vistos ou se colocaram no lugar do outro
ao passarem pela mesma situação, relatando as dificuldades. Através dessa oficina, os
graduandos desenvolveram uma atenção para as demandas de limitações mais comumente
associadas aos idosos. Um exercício de empatia, cidadania e de troca intergeracional.
Já o segundo momento foi marcado por apresentações de seminários. Este foi dividido
em duas partes, a escrita e a apresentação em si. A parte escrita deveria ser embasada em
conhecimentos científicos relacionados com o tema. Caso houvesse dificuldades nessa
primeira demanda, os residentes estavam à disposição para orientá-los e sanar possíveis
dúvidas.
Os temas propostos foram: Intergeracionalidade na escola; Curso noturno e da EJA e a
prática da EF; Lazer e animação cultural na escola; Envelhecimento e sociedade: abordando
os preconceitos com relação à velhice; Envelhecimento e problema social; A cidade como
equipamento de lazer: como este espaço é ocupado pelos mais velhos; Nutrição e
envelhecimento saudável; Envelhecimento em instituições de longa permanência; A ocupação
do tempo de lazer; Sexualidade e afetividade; O envelhecimento do homem/da mulher.
Conforme Malena (2010, p. 8):
Isto impulsiona a ampliar os conteúdos oferecidos durante as aulas de
Educação Física, indo além da maneira restrita como alguns a desenvolvem
em muitos cotidianos escolares – o que apelidamos de “quadrado mágico”
ou “quarteto fantástico” (pois parece que só estas formas existem...): futebol,
voleibol, handebol e basquetebol.

Diante disso, é importante ressaltar a ampliação e a construção de novos e diversos
espaços de diálogos, para que não ocorra a reprodução de conhecimento, todavia haja a
construção e a elaboração de novos saberes, inclusive na formação de professores, sendo a
graduação um ambiente propício para novas possibilidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a reformulação sofrida em decorrência da pandemia e com a autonomia dos
residentes na construção do planejamento, foi possível aprofundar as discussões contribuindo
tanto para a formação dos licenciandos, quanto na formação continuada dos próprios
residentes, já que foi possível trabalhar pelo viés da animação cultural e da
intergeracionalidade. Esta que favorece uma visão do envelhecimento menos pejorativa, pois
auxilia os mais jovens a compreenderem e se relacionarem com os mais velhos de uma
maneira mais respeitosa. Além de reconhecer o idoso como um cidadão que detêm direitos,
assim como está escrito no Estatuto do Idoso.
Logo, é de extrema importância o conhecimento sobre o Estatuto pelos jovens, adultos
e idosos, a fim garantir os direitos enquanto cidadãos e um projeto de vida com qualidade,
colaborando para a construção de uma sociedade mais igualitária para todos.
Mediante o trabalho realizado, conseguiu-se permear diversos aspectos que implicam
direta ou indiretamente no envelhecer, entendendo-o como um processo multidimensional,
contínuo e paradoxal.
Desta forma, o planejamento foi pensado em preparar os futuros professores para a
atuação na escola, intervindo na transformação da sociedade e proporcionando conhecimentos
que os auxiliem a romper as barreiras dos ageismos estabelecidos socialmente. E como a
disciplina sugere, a escola seria o local apropriado para fomentar o debate e reflexões de
assuntos referentes ao envelhecimento como estigmas, preconceitos baseados em critérios
cronológicos, tabus, contribuir para um planejamento a longo prazo, para uma perspectiva de
prática permanente, estimulando um envelhecimento ativo da juventude até a velhice,
impactando positivamente na qualidade de vida e no processo de envelhecimento. Sendo
assim,

os

alunos

são

estimulados

a

terem

uma

educação

para

a

saúde.

Por fim, espera-se que esse relato tenha contribuído para educadores buscarem novos
conteúdos a serem trabalhados na escola e que a partir dos seus conhecimentos consigam

trazer temas da atualidade para serem contextualizados com seus alunos, expandindo sua
prática pedagógica para além de aulas esportivistas.

REFLECTIONS ON AGING AND ADAPTATION OF AN
POSTGRADUATE DISCIPLINE
ABSTRACT
The study aims to report the experience lived through a discipline of the Degree in Physical
Education course and how the adaptations to the planning impact on the formation of
postgraduates. The planning of the discipline focused on the aging process as teachers in
formation who will work at the school. It is expected that the report will help educators to
broaden their look beyond the mandatory content to be worked on at school.
KEYWORDS: Teaching; Aging; Physical Education.

REFLEXIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE
UNA ASIGNATURA DE PREGRADO
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo relatar la experiencia vivida a través de una asignatura del
curso de Licenciatura en Educación Física y cómo las adaptaciones a la planificación
impactan en la formación de estudiantes. La planificación de la disciplina se centró en el
proceso de envejecimiento como docentes en formación que trabajarán en la escuela. Se
espera que el informe ayude a los educadores a ampliar su mirada más allá de los contenidos
obligatorios a seren trabajados en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza; Envejecimiento; Educación Física.
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RESUMO
Temos como objetivo apresentar uma análise sobre a compreensão de acadêmicos de um
curso de licenciatura em Educação Física sobre a relação entre teoria e prática no estágio
supervisionado. Realizou-se uma pesquisa de campo, aplicando um questionário para o
processo de coleta de dados. Constatamos que há um predomínio de um esvaziamento teórico
na prática de ensino no estágio supervisionado. Aponta-se como proposição um
aprofundamento teórico, principalmente, sobre as teorias da educação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Estágio Supervisionado; Relação Teoria e
Prática.
INTRODUÇÃO
A educação é um fenômeno próprio do ser humano, ou seja, para que o ser humano se
torne, de fato, um ser humanizado é necessário que ele possa se apropriar das máximas
objetivações humanas. Destarte, a educação, em especial, a educação escolar é um fenômeno
social fundamental para atingir tal finalidade (SAVIANI, 2013).
Partimos do pressuposto de que a Educação Física escolar (como componente
curricular que compõem o currículo escolar) é uma modalidade de educação, cujo objeto de
conhecimento é a cultura corporal na perspectiva do Coletivo de Autores (2012). Logo, o
professor de Educação Física, no âmbito escolar, deve contribuir para o processo formativo
do aluno, tendo como principal enfoque a transmissão dos conteúdos oriundos da cultura
corporal.
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À vista disso, o presente resumo é o recorte de uma pesquisa de iniciação científica
que teve como objetivo averiguar a compreensão de acadêmicos, que realizaram os estágios
supervisionados em um curso de Licenciatura em Educação Física localizado no sul de Santa
Catarina (SC), sobre a relação entre teoria e prática no ambiente escolar.
CAMINHO METODOLÓGICO
Conforme explicitado acima, o presente resumo é um recorte de uma pesquisa de
iniciação científica no âmbito do curso de licenciatura em Educação Física de uma
universidade localizada na região sul de SC.
No que se refere aos aspectos técnico-metodológicos, recorremos a um estudo
transversal de natureza quanti-qualitativa na perspectiva evidenciada por Sánchez Gamboa
(2013). Tal abordagem refere-se, conforme Severino (2016), ao conjunto de metodologias a
serem utilizadas no decorrer do processo investigativo. Para tanto, quanto ao objetivo de
pesquisa, optou-se pela pesquisa descritiva.
Os participantes da pesquisa foram acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação
Física de uma determinada universidade localizada no sul de SC. Como critério de inclusão
estipulou-se na condição dos participantes que estavam, no primeiro semestre de 2020,
matriculados na disciplina “Socialização das Práticas de Estágio em Educação Física”. Foram
excluídos os acadêmicos que estavam matriculados nesta disciplina, mas que não realizaram
um ou mais estágios supervisionados anteriormente. A amostra se deu em 44% (11) dos
acadêmicos matriculados na disciplina no primeiro semestre do ano de 2020.
Quanto aos participantes da pesquisa: 67% (08) se identificam como mulheres e 33%
(03) se identificam como homens. Todos residem na região de Tubarão (SC) e possuem entre
20 e 25 anos. A maioria dos participantes, isto é, 92,3% (10) estavam realizando, no primeiro
semestre de 2020, apenas o curso de licenciatura em Educação Física. Sendo apenas 7,7%
(01) estava realizando tanto o curso de licenciatura em Educação Física como o curso de
bacharelado em Educação Física. Apenas 7,7% (01) tinha a sua atividade profissional ligada à
Educação Física escolar, ou seja, que atua em escola. Os 92,3% (10) atuam em outras áreas
(auxiliar administrativo, repositor, etc.).
Como instrumento de pesquisa, foi elaborado um questionário com um total de 28
perguntas (abertas e fechadas). A essência do questionário se deu no sentido de coletar dados,

em linhas gerais, sobre as disciplinas do curso utilizadas nos estágios, os objetos de
conhecimento da Educação Física e as teorizações utilizadas nos estágios. Por consequência,
inicialmente, os acadêmicos responderam perguntas sociodemográficas (idade, identidade de
gênero, atuação profissional, etc.).
Como procedimento da pesquisa, a mesma foi submetida e aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina (Parecer n. 4.399.587). A
aplicação do questionário ocorreu de maneira on-line via a plataforma digital “Formulários
Google”, devido a pandemia da COVID-19. Os acadêmicos, primeiramente, concordaram em
participar da pesquisa e, posteriormente, responderam e enviaram o questionário na sua
plenitude. Ressalta-se que foi garantido o caráter de anonimato para os participantes.
A análise de dados se configurou na elaboração e discussão de categorias analíticas,
tais como: 1) Disciplinas do curso de Licenciatura em Educação Física, com intuito de
verificar quais as disciplinas curriculares do curso foram destacadas, pelos acadêmicos, como
suporte para a realização dos estágios supervisionados; 2) Objeto de conhecimento da
Educação Física, com intuito de verificar qual o ponto de partida dos conteúdos trabalhados
nos estágios supervisionados; 3) Teorias pedagógicas, com intuito de aferir quais as teorias
que os acadêmicos se apoiaram para as atividades nos estágios supervisionados.
A PRÁTICA EM DETRIMENTO DA TEORIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
Na categoria “Disciplinas do curso de Licenciatura em Educação Física” evidencia-se
a ausência de disciplinas voltadas a apresentar e discutir aspectos de cunho didáticopedagógicos. Isto porque, ao questinarmos quais as disciplinas que contribuiram para a prática
pedagógica dos participantes nos estágios supervisionados, foram citadas, basicamente,
disciplinas que partem das ciências naturais (por exemplo: anatomia e biomecânica) e
disciplinas voltadas para a prática esportiva (por exemplo: metodologia e didática do futebol e
futsal, das lutas, da ginástica, etc.). Por mais que a nomenclatura das disciplinas tenha
“metodologia e didática”, as ementas das mesmas apontam para um movimento apenas de
esportivização.
Essa questão não é algo incomum, pois, ao direcionarmos o olhar para a história da
Educação Física, verifica-se uma forte influência das ciências naturais e do esporte moderno.

O Coletivo de Autores (2014) destaca essa perspectiva da Educação Física em proveito do
desenvolvimento da aptidão física do ser humano. Trata-se de um movimento que foi
hegemônico, principalmente até a década de 1980. Todavia, em nossa compreensão, a
Educação Física escolar ainda sofre grande influência das ciências naturais. Nesta lógica, “O
conhecimento que se pretende que o aluno apreenda é o exercício de atividades corporais que
lhe permitam atingir o máximo rendimento da sua capacidade física” (COLETIVO DE
AUTORES, 2014, p. 37). O esporte, por sua vez, passa a ser selecionado pois possibilita
efetivar o exercício por meio do alto rendimento.
Na categoria “Objeto de conhecimento da Educação Física” nos revelou algumas
questões relevantes. Quando questionamos se os participantes tiveram contato com estudos
sobre o objeto da Educação Física, os mesmos responderam positivamente e destacaram a
aptidão física, o movimento humano, a cultural corporal de movimento e a cultura corporal
(estas eram as opções disponíveis no questionário). Porém, no momento em que foram
questionados sobre qual objeto da Educação Física que foi evidenciado na prática pedagógica
nos estágios, os participantes destacaram mais de um objeto, cujo predomínio se deu na
seguinte ordem decrescente: movimento humano (92,3%); cultura corporal do movimento
(69,2%); cultura corporal (61,5%); e aptidão física (46,2%). Com isso, o que nos revela é que
há uma contradição, pois, conforme esclarece Frizzo (2013), não se trata apenas de
nomenclaturas distintas, mas sim de distintas concepções de ser humano, de mundo, de
sociedade, enfim, de Educação Física escolar.
Por fim, na categoria “Teorias pedagógicas”, constatou-se a predominância do
construtivismo (76,9%) como uma teoria pedagógica utilizada para realizar a prática de
ensino nos estágios supervisionados. Seguindo da teorização desenvolvimentista (69,2%).
Porém, nos mostra que se travou uma incompatibilidade sobre as teorias utilizadas. Uma vez
que, os participantes da pesquisa (na sua totalidade) evidenciaram que utilizaram mais de uma
teoria pedagógica. Caracterizando, assim, uma ausência e, até mesmo, um determinado
ecletismo epistemológico.
Ainda assim, ao analisarmos as justificativas sobre o motivo de utilizar tais teorias
pedagógicas, em nenhuma das respostas foram abordados fundamentos didático-pedagógicos.
Observamos, até mesmo, uma dificuldade dos participantes para explicitar a sua compreensão
(o conceito) de teoria pedagógica no âmbito da Educação Física escolar. Porém, conforme

adverte Lavoura (2019), para que a Educação Física escolar, de fato, cumpra a sua
especificidade, é necessário compreendê-la por meio de bases científicas do conhecimento
que se dão, necessariamente, por meio de três dimensões distintas, mas inter-relacionadas:
filosófico-metodológica, teoria pedagógica e prática pedagógica.
Destarte, o nosso último questionamento foi sobre, literalmente, a relação entre teoria
e prática no âmbito dos estágios supervisionados. A maioria dos participantes (73%)
expuseram que nos estágios supervisionados predominou a relação entre teoria e prática. E
27% dos participantes expuseram que predominou a prática em primeiro plano. Entretanto, ao
relacionarmos essa questão com as demais perguntas que compõem esta última categoria, é
possível notar que há uma esvaziamento da teoria, mais precisamente, um esvaziamento de
uma teoria pedagógica sendo utilizada de maneira coesa e plausível no bojo dos estágios
supervisionados. Justificamos o nosso posicionamento por duas questões: a) por não ser
explicitado nenhum fundamento das teorizações assinaladas; b) pelo fato de que utilizar mais
de uma teoria pedagógica demonstra uma incoerência do ponto de vista teórico, justamente
por ter fundamentos distintos e, até mesmo, opostos. Caracterizando, assim, segundo Saviani
(2019, p. 73), em uma prática sem teoria, ou seja, uma prática “[…] cega, tateante, perdendo
sua característica específica de atividade humana”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos abordar, no limite de um resumo expandido, a compreensão de
acadêmicos de um curso de Licenciatura em Educação Física sobre a relação entre teoria e
prática nos estágios supervisionados. Para isso, delimitamos, como foco de análise, três
categorias que abordaram, em linhas gerais, os possíveis pressupostos teóricos mencionados
pelos participantes.
Constatamos que há um predomínio de um esvaziamento teórico na prática de ensino
dos acadêmicos no âmbito dos estágios supervisionados. Tal esvaziamento teórico se
caracteriza, em linhas gerais, pela carência, na fala dos participantes, de disciplinas
direcionadas para base pedagógica, pela indefinição de um determinado objeto de
conhecimento da Educação Física e, principalmente, pela ausência e/ou ecletismo de teorias
pedagógicas. Todavia, salientamos que a pesquisa possui suas carências (dada as condições

objetivas) e que são necessários novos aprofundamentos para uma maior elucidação de tal
objeto.

THEORY-PRACTICE RELATIONSHIP IN THE INITIAL
TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: NOTES ON THE
SUPERVISED INTERNSHIP
ABSTRACT
We aim to present an analysis of the understanding of academics in a degree course in
Physical Education about the relationship between theory and practice in supervised
internship. A field research was carried out, applying a questionnaire to the data collection
process. We found that there is a predominance of theoretical emptying in the practice of
teaching in supervised internships. As a proposition, a theoretical deepening is pointed out,
mainly on the theories of education.
KEYWORDS: School Physical Education; Supervised internship; Theory and Practice
Relationship.

RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL
DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: NOTAS SOBRE LA
PRÁCTICA SUPERVISADA
RESUMEN
Nuestro objetivo es presentar una análisis de la comprensión de los académicos em um
carrera de Educación Física sobre la relación entre la teoria y la práctica en la práctica
supervisado. Se realizó una investigación de campo, aplicando un cuestionario al proceso de
recolección de datos. Encontramos que existe un predominio del vaciamiento teórico en la
práctica de la docencia en pasantías supervisadas. Como proposición, se apunta una
profundización teórica, principalmente sobre las teorías de la educación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Pasantía supervisada; Relación teoría y
práctica.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia, Atividade Motora, Lazer.
INTRODUÇÃO
A iniciação científica (IC) é um processo que contempla o desbravamento de algum
tema para o desenvolvimento do saber e experiências na pesquisa em equipe (BETTOI, 1995;
MORAES, 2000). Ainda, segundo os autores, é diferencial nas seleções para a pós-graduação
e no direcionamento profissional fora da instituição de ensino superior.
Inserido no Curso Superior em Tecnologia de Gestão Desportiva e de Lazer, o Grupo
de Pesquisa em Lazer, Esporte e Sociedade (GPLES) é vinculado ao Instituto Federal do Rio
Grande do Norte, Cidade Alta (IFRN-CAL), com reflexões e pesquisas acerca das várias
dimensões do Lazer e do Esporte. Para as participantes, a IC foi algo inédito, pois as mesmas
não possuíam aproximação com este momento formativo, que oportuniza discussões,
1
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reflexões, leituras, trabalho em equipe, dentre outras atividades voltadas à formação humana e
acadêmico-científica. Assim, através da inserção na linha de pesquisa intitulada “Qualidade
de Vida, Lazer e Saúde”, foi dado o pontapé inicial para a esta formação complementar.
Neste sentido, por meio de um projeto interinstitucional, foram analisadas variáveis
como: atividades físicas de lazer, comportamento sedentário, sono e percepção do estresse e
possíveis alterações destas em função da pandemia do COVID-19. Sendo assim, o objetivo
deste relato é descrever a experiência das autoras na IC nesta linha de pesquisa.
O PROJETO DE PESQUISA
O projeto guarda-chuva, intitulado Atividade Física, Lazer, Comportamento
Sedentário e Marcadores Psicofisiológicos durante e após a Pandemia do COVID-19, foi
desenvolvido no período de abril a novembro de 2020, caracterizado como estudo
observacional, de amostra composta por homens e mulheres entre 16 e 55 anos de idade,
residentes em todo território nacional, que mantiveram o isolamento social por pelo menos 15
dias. O estudo contou com apoio financeiro através de bolsa de IC do IFRN (Edital 04/2020
PROPI/RE/IFRN), equipe composta por 3 professores, coordenadores vinculados ao IFRNCAL e Universidade Federal do Tocantins, Tocantinópolis (UFT), e 3 acadêmicas, sendo uma
bolsista e duas voluntárias.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
O principal desafio encontrado pelas participantes foi conciliação das atividades da
pesquisa e atividades acadêmicas, as quais, em função da pandemia, foram realizadas
virtualmente. O cenário remoto não possibilita uma recorrente aproximação com os docentes,
pois há um impedimento de encontros presenciais nos espaços físicos da instituição, devido
ao período de quarentena.
Entretanto, através da autonomia e proatividade das voluntárias, possibilitada pela
dimensão humana das(os) professoras(es) coordenadoras(es), conseguimos desenvolver
momentos de reflexão e imersão nas ideias abordadas na área de pesquisa, nos eixos
temáticos e outras fundamentações teóricas. Exercícios como a leitura, planejamento do
projeto, pesquisas em bases de dados e discussões sobre as temáticas que envolveram a

atividade física, o lazer, o comportamento sedentário e a saúde foram considerados ao longo
do processo de construção do referido projeto.
O pensamento crítico, democrático e sugestivo também foi contemplado, mas não em
todos os dias da construção, já que o período de exceção causado pela pandemia trouxe
incertezas e exaustividades, momentos de estresse e ansiedades, diminuindo o foco e o
empenho que a IC exige.
Ao longo do processo, dúvidas sobre aspectos metodológicos, coleta de dados, escrita
científica, desenvolvimento de projetos, dentro outras, foram tratadas de diferentes formas.
Numa delas, foram construídas oficinas que tematizaram, por exemplo, a estruturação do
projeto de pesquisa. Em outro momento, foi possibilitada uma formação sobre métodos
qualitativos, aberta ao público em geral, oferecida por dois dos coordenadores. Além disso,
atividades como revisões de escrita e organização de dados em planilhas, além das demais
discussões planejadas, fazem parte dos primeiros contatos das discentes com a pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do momento de exceção que vivemos, a possibilidade de iniciar a IC neste
período traz um momento ímpar para as discentes, assim como os docentes. Novas
metodologias, novas formas de relação professor-aluno, pesquisador-voluntário, possibilita
novos olhares, não apenas técnico, mas também humano, na formação através da pesquisa.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: DCNEF; currículo; formação profissional.
INTRODUÇÃO
No âmbito do CBCE, em especial no GTT 6, as DCNEF são, certamente, o objeto
mais discutido nos últimos anos. Sob a luz da atual versão deste documento normativo, este
trabalho busca relatar a experiência da revisão curricular de um sexagenário curso de
licenciatura em Educação Física (criado em 1962) que atualmente funciona em dois turnos
(matutino e noturno) e teve implantado, há 3 anos, uma turma de bacharelado.
No último biênio o debate curricular voltou à cena e, para atender as atuais DCNEF, e
também a demanda da IES para “harmonização das matrizes” de ambos os cursos
(licenciatura e bacharelado), foi constituída uma Comissão de Revisão Curricular. No início
das discussões parte da Comissão defendia a manutenção de duas saídas, mas em oposição os
membros do curso de licenciatura faziam o embate pela “formação integrada” como opção
dada pelas atuais DCNEF, a partir da experiência acumulada pela formação ampliada, desde
2008.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
DCNEF: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Física, Parecer CNE/CES nº 584/2018 e
Resolução CNE/CES nº 6/2018 (BRASIL, 2018a, 2018b).
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Como defensores da formação generalista, entendemos este momento como um passo
estratégico dentro da IES para mais acúmulos aos conhecimentos já acumulados e que nos
levaram à formação ampliada pela licenciatura. Não falamos sobre algo singular, mas sobre a
necessidade de dialogar, com os muitos pesquisadores com leitura crítica sobre os campos da
educação e da Educação Física espalhados pelo país, a fim de superar as aberrações das atuais
DCNEF.
O EMBATE SABER E O FAZER
A discussão teórica que tem tomado conta do campo da formação e da intervenção
profissional em Educação Física passa necessariamente pelas epistemes conceituadas por
bacharelistas e os que defendem a licenciatura, cujas diferenças alavancam estranhamentos na
relação sujeito/objeto, teoria/prática, formação única/dupla formação etc. (MENEZES, 2013).
Na arena curricular, entre as disputas inspiradas nessas antinomias da revisão da IES
em tela, a mais polarizada foi a defesa pela especialização precoce, contornada pela discussão
acadêmico/científica no interior da Comissão supracitada. Além disso, a IES determinou que
primeiro fosse elaborada a matriz curricular: discordamos e somente iniciamos a elaboração
da matriz após definirmos os pilares do PPC.
O curso tem 4.500 horas, 5 anos mínimos e 7,5 anos máximos para ambas as
formações, sendo que os 4 primeiros semestres (1ª Etapa) terão 1.620 hrs e os 6 semestres
seguintes (2ª etapa) 2.490 hrs, somadas às 180 de núcleo livre e 210 de componentes
curriculares de extensão. Essas 2 atividades últimas estão integradas a ambas as formações.
A 2ª etapa da formação, oferece 14 disciplinas específicas para a licenciatura e a
mesma quantidade para o bacharelado (incluídos 2 estágios específicos de cada formação),
para além de 20 disciplinas integradas (sendo 1 estágio integrado e 3 disciplinas referentes aos
TCC3).
No que se refere à sustentação teórica, o PPC estabelece diversos parâmetros teóricometodológicos para a sustentação do curso, os quais determinam os caminhos ontológicos e
filosóficos que embasam a graduação em Educação Física neste curso. Citamos alguns poucos
por conta do espaço: a História como matriz científica, por ser a Ciência da Totalidade; a
abordagem crítica como matriz orientadora de leitura do mundo, da vida e da Educação
Serão dois TCC: o primeiro é uma monografia elaborada em 2 semestres e o segundo um artigo elaborado em
um semestre.
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Física; o movimento humano4 em sua universalidade e ontologia como eixo epistemológico
para o trato com os conhecimentos e a cultura corporal enquanto particularidade histórica; a
saúde e qualidade de vida pensada nas suas dimensões mais amplas; e o trabalho como
princípio educativo.
CONSIDERAÇÕES
A opção pela formação integrada se assenta em pressupostos acumulados pelo
processo histórico desta IES, em especial por ter formado 14 turmas pela licenciatura
ampliada, o que faz deste PPC uma estratégia para seguir na luta por DCNEF que atenda a
formação que defendemos, entendendo que o contexto a ser materializado ganha melhores
possibilidades pela formação integrada.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Diálogo; Formação

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como cenário o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID), mais precisamente o subprojeto Educação Física PIBID/UFRJ. Este visa
estreitar laços entre os professores em formação e a realidade da escola pública, proporcionando
reflexões e ações pedagógicas embasadas nas concepções que entendem a cultura corporal
como objeto de estudo da Educação Física (SOARES et al, 1992).
Assim, o trabalho em tela tem por objetivo apresentar os encontros formativos
denominados de “Texto e Contexto”, destacando sua estrutura e desenvolvimento
metodológico. Como uma das três ações desenvolvidas no subprojeto, tal iniciativa propõe-se
a promover uma interação dialógica entre egressos do mesmo, professores da educação básica
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e professores em formação, uma vez que o subprojeto se situa num campo entre a universidade
e a escola, além disso, o referido espaço busca ampliar o campo das reflexões sobre o diálogo
entre os saberes da experiência e os saberes pedagógicos e específicos.
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA AÇÃO TEXTO E CONTEXTO
O Texto e Contexto é uma iniciativa que acontece quinzenalmente na plataforma
Google Meet e conta com a participação de egressos do Subprojeto Educação Física
PIBID/UFRJ (convidado) buscando a troca de experiências sobre as trajetórias e práticas
pedagógicas desenvolvidas dentro do projeto e nos demais espaços profissionais.
O convidado procura estabelecer articulação com suas experiências formativas e ações
de atuação, criando um ambiente de discussão entre docentes e professores em formação. A
cada encontro, um integrante de edições anteriores do PIBID é convidado a participar da
reunião e proporcionar contribuições que costumam ser alinhadas em textos autorais, de outros
autores, ou, até mesmo, um relato empírico de experiência. Os integrantes que compõem a
edição atual têm acesso anteriormente ao arquivo, caso venha a ser usado, para que possam
estar integrados no assunto e participar da discussão.
A ação teve dois momentos: interação com egressos de 2018 (seis encontros); interação
com egressos de 2011 (quatro encontros). Foi a partir da discussão do texto que ocorreram as
reflexões sobre os diversos contextos formativos. Os convidados revisitaram suas escritas ou
fizeram uma releitura de outras produções que os atravessaram.
O primeiro momento trouxe um conjunto de seis produções, a saber: O jogo como
manifestação corporal, produção humana e construção histórica: o relato de uma experiência
pedagógica; Educação física e produção discente em um contexto de iniciação a docência;
Professora Beatriz Pereira: educação física, PIBID e formação de professores; Ensino de
Educação Física: entre a cultura corporal e produção discente.
O segundo momento trouxe um conjunto de quatro textos: Coletivo de Autores: a
cultura corporal em questão; Projeto de extensão EEFD Baixada: Ações do eixo de formação
docente; “Grande Sertão Veredas" (Guimarães Rosa); “Tô fazendo a minha parte” (Diogo
Nogueira).
Assim, o primeiro momento desenvolveu debates escorados em quatro textos autorais
produzidos por professores em formação que atuaram em edições anteriores do PIBID. As

produções discorrem sobre suas experiências pedagógicas e impressões vivenciadas durante
sua participação no projeto.
Para o segundo momento as produções não se limitaram à autoria dos convidados,
tampouco a textos acadêmicos, com destaque para poesias e músicas buscando diálogo com
suas experiências como docentes, tanto de maneira pessoal, quanto profissional.
Os resultados dessas experiências de troca mútua e pluralidade teórica e cultural têm
sido positivos para os atuais integrantes. O diálogo com os ex-pibidianos tem amalgamado as
perspectivas dos recém ingressados com as dos que já passaram pelo PIBID. Nas trocas com os
já formados, a discussão proporcionou uma ampliação do olhar dos participantes atuais do
subprojeto para a profissão docente, bem como trouxe apontamentos de como o PIBID
impactou sua formação e agregou à atuação enquanto professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da dialogicidade em suas dimensões de ação-reflexão (FREIRE, 1987), a troca
vem sendo enriquecedora para os participantes do PIBID. O conjunto de vivências vem
permitindo um campo de reflexão sobre atividades pedagógicas na escola, trazendo um
panorama como o subprojeto atua, se desenvolve e impacta alunos da educação básica e
professores durante sua formação. Em suma, a ação tem possibilitado a aproximação com as
múltiplas realidades vivenciadas, trazendo subsídios para as primeiras experiências dos
participantes do subprojeto atual, assim que aptos ao retorno seguro das aulas.
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TRABALHO E NÃO TRABALHO EM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Mundo do Trabalho; Tempo de não trabalho
INTRODUÇÃO
No presente texto, trazemos uma pesquisa sobre a qualidade de vida do professor da
Educação Infantil da área de Educação Física e Educação, a partir de dados obtidos em entrevistas
realizadas com 20 professores. De posse dos dados dos dias trabalhados, quantidade de horas e turnos
trabalhados, podemos relacionar os relatos das entrevistas com elementos sobre o tempo livre e sobre
o mundo do trabalho, com base na concepção de Trabalho em Antunes (2009).

SOBRE A PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS
Para análise, discute-se respostas sobre o que os professores trabalhadores fazem com o tempo
de não trabalho e se articulam este tempo com as atividades de sala de aula.
P92 “Eu continuo trabalhando em casa, eu cuido da minha casa, da
minha avó, eu cuido de mim também, eu procuro orientações quando
preciso. [...] Eu faço trabalhos em casa da escola, eu levo trabalho para casa
para continuar elaborando, seja separar trabalho de criança para enviar, seja
confeccionar livros, seja elaborar relatórios e planejamentos de aula”.
1
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P2 “Eu na verdade faço outros trabalhos, risos... sim, como mãe
acho que hoje eu vivo um contexto de formação, tenho três filhos pequenos,
quando chego em casa fico sozinho com eles, então assim, o tempo todo eu
tô no espaço de formação, de cuidar, de educar. [...] então para mim meu
tempo [...] quando eles vão dormir eu penso e preparo as minhas aulas, tudo
que a gente faz aqui precisa de um tempo de reflexão, de pausa para eu
pensar como eu posso estar levando tudo isso, de uma forma que seja mais
interessante, que desperte mais interesse dos meus alunos, então, é algo que
eu também aproveito para fazer quando não estou dando aula”
P4 “Não faço quase nada, no meu não-trabalho eu continuo
trabalhando, o trabalho continua em mim. [....] o tempo do professor no
Brasil não é bem dividido [...] você acaba fazendo em casa, você troca o seu
lazer por um aperfeiçoamento da sua prática e as vezes eu passo dia todo de
sábado fazendo seminário”.

Com Antunes (2009) se esclarece esta questão quando se refere a “vida cheia de
sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho", e entende que
Não é possível compatibilizar trabalho assalariado, fetichizado e estranhado
com tempo (verdadeiramente) livre. Uma vida desprovida de sentido no
trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. Em
alguma medida, a esfera fora do trabalho estará maculada pela desefetivação
que se dá no interior da vida laborativa. (p.173)

Antunes (2009) afirma que, nesse momento de crise do capital, o trabalhador precisa a
todo custo garantir a sua empregabilidade, fazendo o que esteja ao seu alcance para se manter
no trabalho assalariado. Ressalta que o trabalhador está nas mãos do capitalista, pois até no
seu tempo livre o trabalhador se qualifica para avantajar sua situação enquanto trabalhador.
Esta forma de trabalho se expressa nos relatos em destaque.
P18 “Eu trabalho em casa, cuido de filho, da casa, [...] eu tenho que
fazer, plano de aula, plano de curso, tenho que fazer atividade, então na
verdade quando eu não deveria estar trabalhando eu estou trabalhando, finais
de semana inclusive”.
P1 “Metade eu dedico ao meu trabalho, eu tenho muito que fazer,
planejamento, selecionar material, pensar nas questões da escola. A outra eu
dedico a diversão com a família”.

P6 “Eu cuido da minha família e às vezes da minha saúde. [...]
muitas atividades se articulam, gosto de ler, pesquisar, procurar atividades,
relatórios”.

Em síntese, não há necessariamente um distanciamento entre tempo de trabalho e de
não trabalho. Ao contrário, no todo ou em parte o professor dedica o tempo livre às atividades
ou à preparação para o trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos diante de relatos das vivências expostas pelos sujeitos da pesquisa, em
suas rotinas diárias, o quão se torna precário este contexto da qualidade de vida do trabalhador
e tão próximo e atual à realidade exposta no trabalho do professor em relação ao tempo livre e
descanso.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009.
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PALAVRAS-CHAVE: Jogo; Ensino Remoto; Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO
O objetivo é apresentar um relato de experiência da disciplina Jogo 2 realizado no
formato remoto, no semestre 2020.1 em 2021. Tal disciplina procurou levar os alunos a
conhecer de forma teórico-prática o conhecimento jogo enquanto elemento da cultura de
movimento como contribuição teórico-metodológica para as aulas de Educação Física (EF). A
qual envolveu, além de um professor, quase 30 discentes de um curso de licenciatura e dois
alunos do curso do mestrado acadêmico (Estágio de docência). Esta disciplina trabalhou com
o conhecimento Jogo voltado para o processo de ensino-aprendizagem no formato remoto
durante o referido semestre, formato definido em consequência da Pandemia Covid 19 que
afetou a humanidade, deixando mortes e sequelas entre os humanos (GODOI, 2020).
METODOLOGIA
Experiência centrada numa dinâmica que compreendeu aulas síncronas e assíncronas.
Nas aulas síncronas, com três horas semanas, foram utilizadas, com base na plataforma
1
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google meet, webconferência e videoaula, as seguintes técnicas: Exposição oral, debates,
leitura de textos e apresentação de seminários; já nas aulas assíncronas, com três horas
semanais, os grupos de alunos, com base no e-mail institucional, encaminharam produções
acadêmicas (Textos e relatórios) resultantes das atividades síncronas.
Salientamos que nessas produções também revelamos através de vídeos e dos relatos
de experiências dos envolvidos na disciplina (Palestrantes, Professor, estudantes de mestrado
e alunos) análises dos fundamentos teórico-metodológicos de situações mais próximas da
realidade dos alunos. Os palestrantes e os alunos de mestrado (Estágio de docência)
participaram ativamente na disciplina, trazendo novas experiências, instigando os debates e
realizando sínteses das discussões. Os palestrantes a partir de suas experiências, subsidiados
dos textos (Capítulo de livros, artigos e reportagem) para a leitura do grupo classe,
procuraram articular a relação docente-discente com o conhecimento Jogo na disciplina EF.
Nesse mesmo caminho, os discentes quando da elaboração dos vídeos, selecionados na
internet, com 5 minutos (Um recorte), também apresentaram contribuições teóricometodológicas que enriqueceram o debate, as quais se aproximaram da realidade cotidiana
das aulas de EF das escolas (MCLAREN, 1997), já que os vídeos revelaram experiências
sobre o jogo nas aulas de EF.
Quanto à avaliação como parte do processo ensino aprendizagem, levou os alunos a
conhecer seus resultados, com a intenção de situar-se dentro do processo de aprendizagem,
com o objetivo de oferecer subsídios para a retroalimentação (LUCKESI, 1995). A média das
avaliações foi aritmética envolvendo todos os conteúdos desenvolvidos. Estes foram
representados através de textos elaborados a partir das atividades síncronas e nos relatórios a
partir das assíncronas. Produções essas, relacionadas ao conteúdo das aulas, as quais eram
encaminhadas tanto ao professor como aos dois mestrandos (Estágio de docência), por meio
do e-mail institucional. O somatório dessas produções em todas as aulas subsidiou o produto
final da disciplina entregue no último dia de aula do semestre. Foi informado ao grupo-classe,
no início da disciplina, os critérios para a produção dos textos e relatórios: qualidade
ortográfica, sequência lógica do pensamento, domínio de conteúdo e capacidade de síntese.
Destaque para um ótimo rendimento dos alunos, principalmente, no que tange as produções
textuais, revelando um crescimento gradual. Além dessa avaliação foi solicitado aos mesmos
que apresentassem críticas e sugestões relacionadas ao conteúdo da disciplina e da

metodologia do professor. Como destaque, eles apresentaram a riqueza da diversidade das
experiências trazidas nas falas do professor, dos palestrantes e dos mestrandos, diminuindo a
monotonia causada pelas aulas num formato remoto.
CONCLUSÃO
Mesmo que a experiência num formato remoto, tenha revelado contribuições teórico
metodológicas positivas para a formação acreditamos que, do ponto de vista metodológico, as
aulas regidas num formato presencial continuam sendo de maior qualidade.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Anatomia Humana; Avaliação educacional; Educação Superior.
INTRODUÇÃO
Atualmente o ensino tradicional da Anatomia Humana em cursos da área da saúde
acontece por meio de aulas teóricas majoritariamente expositivas e aulas práticas em
laboratórios adequados, objetivando viabilizar a visualização tridimensional e a identificação
das estruturas (ARAUJO JUNIOR et al., 2014).
Porém, segundo Ramos e colaboradores (2008 apud SALBEGO et al., 2015, p. 25), o
processo de ensino-aprendizagem se mostra complicado e difícil na disciplina Anatomia
Humana no que se refere a morfologia, pois a memorização de muitos termos e nomes
complexos a tornam repetitiva e enfadonha para a maioria dos alunos quando não ministrada
de maneira mais participativa.
Assim, uma das formas de minimizar as dificuldades do processo ensinoaprendizagem é o uso de metodologias mais interativas. Nesse sentido, a pintura corporal é
um método ativo que consiste na pintura de estruturas internas na superfície corporal e
envolve diferentes tipos de aprendizagem, com a tátil, cinestésica, visual e auditiva
(OLIVEIRA et al., 2020).
Por isso, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência do uso da pintura corporal
numa prova prática na disciplina de Anatomia Humana com acadêmicos do primeiro semestre
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do curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus
Limoeiro do Norte no ano de 2018.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização da pintura corporal foram usados os seguintes materiais: atlas de
Anatomia Humana (SOBOTTA, 2012), Tempera Guache Lavável Acrilex®, pincel artístico
chato, copo descartável com água e sabão neutro.
Trinta e cinco estudantes do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Educação
Física do IFCE campus Limoeiro do Norte realizaram a atividade avaliativa. Eles foram
divididos em grupos de quatro ou cinco pessoas, quinze dias antes do dia da pintura e
apresentação das estruturas anatômicas definidas para cada grupo pelo docente da disciplina.
O conteúdo trabalhado foi aparelho locomotor e a divisão das estruturas foi a seguinte:
músculos da face, músculos do tronco, músculos do dorso, músculos dos membros superiores
na vista anterior, músculos dos membros superiores na vista posterior, músculos dos membros
inferiores na vista anterior, músculos dos membros inferiores na vista posterior, articulações
dos membros superiores e, por fim, articulações dos membros inferiores. No dia da
apresentação, cada grupo, em posse do atlas de Anatomia Humana, detectou e discutiu a
localização das estruturas anatômicas e durante cerca de uma hora e meia foram pintados
músculos, ossos, articulações, aponeuroses e tendões sobre a pele de cada aluno voluntário.
DISCUSSÃO
O uso de novas estratégias para o desenvolvimento de um processo de ensino e
aprendizagem fortalecido pode contribuir para que os alunos não só aprendam com mais
prazer, como também possam aplicar melhor o conteúdo no seu cotidiano (LOPES et al.,
2013). Deste modo, a memorização e aprendizado através de uma estrutura (no caso aqui
pintura) sendo utilizada como referência em relação a uma imagem impressa (ou slide),
possibilita a materialização de um conceito, permitindo que o conhecimento seja mais
acessível para o discente. Além disso, tal metodologia, com uso de modelos didáticos
alternativos, facilita o processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino e a
mesma técnica pode ser adaptada ao conteúdo das aulas de educação física no ensino básico
na futura prática docente dos licenciandos em Educação Física.

Esse tipo de atividade permite um maior envolvimento com o conteúdo e, além disso,
a apresentação do material e a explicação das peças elaboradas pelo próprio discente permite
uma maior assimilação de conteúdo e exposição do aprendizado, como relatou um discente ao
dizer que “a pintura corporal ajuda a fixar melhor algumas estruturas que temos dificuldade
de aprender, pois através dela aprendemos de maneira prática."
Pelo relato dos discentes, o método permitiu um melhor entendimento do conteúdo
aplicado a situações mais práticas do cotidiano docente, além de incentivar a busca por mais
informações como tipos e movimentos articulares, origem/inserção e funções musculares,
conteúdos que em uma prova com foco na nomenclatura ficavam omissos. Tal metodologia
alternativa de avaliação permitiu aos alunos maior grau de liberdade no processo ensinoaprendizagem, evitando exclusivamente o estudo isolado de nomenclaturas anatômicas. Além
disso, disponibilizou uma visão geral e aplicada à futura atuação profissional dos discentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou relatar a experiência do uso da pintura corporal numa prova
prática na disciplina de Anatomia Humana com acadêmicos de Educação Física e
constatamos, a partir dos relatos dos discentes, que o método promoveu o estudo ativo,
possibilitou um maior aprendizado (se comparado ao ensino tradicional) e contribuiu com o
arcabouço metodológico dos futuros professores, sendo, portanto, um método de ensino
efetivo para as aulas de Anatomia Humana.
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RESUMO
O novo ensino médio e as novas DCNEF, aprofundaram as disputas hegemônicas na
Educação Física. Dessa maneira, recorrendo ao método materialista histórico dialético, o
presente estudo tem como objetivo analisar essas duas contrarreformas do capital que
atingem diretamente a formação do educador, desvaloriza o conteúdo da disciplina e atinge
as condições de trabalho nas escolas do ensino médio. Ademais, identificar quais hegemonias
estão em disputa, os projetos de sociedade e os sujeitos na luta, auxiliam na compreensão do
momento atual em que se encontra a Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Contrarreforma; Educação Física; Hegemonia.
INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF), ao longo de sua história, dispôs de um papel importante na
manutenção da hegemonia burguesa. Porém, ao mesmo tempo em que possui um papel
privilegiado na construção do consenso, ela é, também, um campo de disputa entre diferentes
hegemonias no processo de formação dos sujeitos.
Dessa maneira, o Novo Ensino Médio (NEM) e as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação Física (DCNEF), podem ser vistos como produto da construção do
consenso na formação dos sujeitos para a manutenção de uma hegemonia dominante.
Consenso este, que carrega em sua constituição, a adequação dos trabalhadores às novas
demandas do capitalismo e ao aprofundamento das desigualdades sociais.
Sendo assim, o presente texto propõe-se identificar as disputas hegemônicas existentes
na área de EF, a partir da análise do NEM instituído pela Lei nº 13.415/2017, de 16 de
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fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017) e as novas DCNEF (BRASIL, 2018), buscando desvelar
os desdobramentos das duas propostas na formação dos sujeitos.
METODOLOGIA
A utilização da análise documental e bibliográfica, permitiu chegar na Lei nº
13.415/2017 (BRASIL, 2017) e no Parecer CNE/CES nº 584/2018 (BRASIL, 2018) - NEM e
as novas DCNEF respectivamente. Para o prosseguimento da pesquisa, a escolha do método
materialista histórico dialético, possibilitou compreender a materialidade do objeto, captando
sua essência. Por fim, os elementos empíricos expostos permitiram a utilização das categorias
consenso e hegemonia, na intenção de contribuir para o desenvolvimento do estudo.
EXISTE AINDA UMA DISPUTA HEGEMONICA?
O estágio atual da sociedade capitalista, encontra-se no período de contrarrevolução
preventiva (FERNANDES, 2019) materializada em reformas político-sociais, de cunho
burguês, aprofundando a exploração do trabalho e a desigualdade social. Tais
contrarreformas2 - da previdência, trabalhista, do ensino médio, tributárias, administrativas e
o congelamento do teto de gasto -, classificadas pela classe dominante como necessárias na
superação da crise político-econômica do país, ocorrerem junto ao apelo midiático na
construção do consenso.
Este movimento não se inicia no presente momento, políticas públicas similares
apresentam-se na sociedade brasileira ao menos desde o fim do século passado, quando “a
reunificação dos interesses burgueses instalados no país, nos anos de 1990, se dará sob o
influxo do projeto neoliberal” (MATTOS, 2020, p.124). Projeto este, igualmente presente em
políticas governamentais de gestões progressistas, como as de Lula e Dilma.
Como nos mostra Silveira (2020), ao apropriar-se da categoria “hegemonia às avessas"
de Oliveira, a autora revela o caráter conciliatório de classe e de obtenção do consenso
passivo das massas nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), adotando medidas
econômicas internas de conciliação de classe, entretanto mantendo as políticas neoliberais no
âmbito macroeconômico.
2 Optou-se pela utilização do termo “contrarreforma” porque, ao interpretar Gramsci, Coutinho (2012)
elabora “reformas” como as conquistas da classe trabalhadora e as “contrarreformas” como a retirada
de direitos pelo Estado Neoliberal.

Por outro lado, nessa mesma época, a classe dominante, encontra na educação um
meio de manter o consenso e aumentar os lucros. Assim, o bloco hegemônico burguês marca
sua posição pedagógica mediante à agenda reacionária de coalizão do movimento Todos pela
Educação - reunindo banqueiros, grandes empresários dos meios de comunicação e
empresários do Terceiro Setor.
Desse modo, “desde 2007, o movimento empresarial vem definindo as ações do
governo Federal para a educação básica” (LEHER; VITTÓRIA; MOTTA, 2017, p.18),
materializando-se no Plano de Desenvolvimento da Educação e no Plano Nacional de
Educação (2014-2024), que criam metas para a educação. Junto a essas metas, inicia-se, ainda
no governo Dilma, a discussão de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
No fim do primeiro mandato de Dilma, observa-se o começo de uma crise hegemônica
culminando em seu afastamento. Resultado do aprofundamento de medidas austeras,
principalmente na educação e no setor de serviços públicos, a classe trabalhadora sai às ruas
em junho de 2013 para reivindicar melhores condições. Dentro dessas jornadas de
manifestações, existiam movimentos reacionários da classe dominante, que não
representavam os anseios da maioria. Porém, é a partir desse movimento que o PT começa a
perder força e apoio, e "contraditoriamente, [representa] o marco inicial da situação que
enfrentamos hoje” (MATTOS, 2020, p. 158).
Embora tenha conquistado a maioria dos votos válidos nas eleições de 2014, Dilma
continuou perdendo apoio popular, até ser, em 2016, deposta por meio de um golpe jurídicoparlamentar, e substituída pelo então vice-presidente Michel Temer. Tal mudança, significou
o aceleramento das contrarreformas que vinham sendo preparadas anteriormente e
aprofundada pelo governo de Bolsonaro.
O movimento histórico, revela a disputa hegemônica entre dois diferentes projetos de
sociedade, onde a classe trabalhadora organizada busca a superação do sistema burguês e a
classe dominante a manutenção do consenso. Imersa no corpo social capitalista, a EF
apresenta-se como um campo de disputa de duas diferentes hegemonias, que impactam
diretamente na formação dos sujeitos.
De um lado, encontra-se a classe trabalhadora organizada - no Movimento Estudantil
de Educação Física (MEEF), no Movimento Nacional Contra a Regulamentação (MNCR),
alguns grupos de estudos e alguns sindicatos ou associações de professores - na construção de

uma formação unificada, crítica e socialmente referenciada. Do outro, a burguesia e seus
intelectuais – empresários do ramo fitness e os Conselhos federal e regional da área
(CONFEF/CREF) – na adequação da EF aos anseios de mercado.
Tendo como ponto de partida, o movimento de alguns trabalhadores organizados, no
final da década de 1970 e início da década de 1980, esta disputa hegemônica cada vez mais se
aprofunda e concretiza a precarização do trabalho e da formação. Assim, observa-se a divisão
da profissão em Licenciatura e Bacharelado na Resolução nº 03/87 e na Resolução nº 07/2004
(BRASIL, 2004), além da regulamentação da profissão e a criação de um órgão fiscalizador e
coercitivo, através da Lei 9696/98 (BRASIL, 1998).
Durante os governos do PT, houveram perdas e ganhos dos dois lados dessa disputa,
porém, com o golpe jurídico-parlamentar e a ascensão dos grupos reacionários, a hegemonia
dominante conquista, ainda mais, terreno na EF. O NEM e as novas DCNEF são dois
exemplos claros do avanço burguês.
O NEM, em seu texto inicial, retira a EF do ensino médio descartando um
conhecimento construído socialmente, porém com diversas manifestações contrárias e
pressões populares, a EF é incorporada no texto final tornando-se obrigatório seu estudo e
práticas. Ao obrigar as escolas a escolherem os itinerários informativos, o NEM aprofunda a
precarização do trabalho e do ensino, submetendo aos professores um despendido maior entre
escolas, para completarem seus horários. Há indícios também das áreas de conhecimento
divididas na BNCC sejam ministradas por um só educador, ou seja, EF está em “linguagens”
com: Artes, Língua Portuguesa e Inglês. Ou seja, há a possibilidade do professor de notório
saber, lecionar a EF de modo pouco adequado e com conteúdo sobrecarregado.
No âmbito da formação dos professores, verifica-se, nas DCNEF, a oferta de apenas
um modo de ingresso, porém com duas diferentes formações, fracionando o curso em duas
etapas: etapa comum; etapa específica. Assim como Junior e Bastos (2019), entende-se essa
nova modalidade de ensino como uma transferência de responsabilidade do Estado para os
sujeitos ao escolherem de forma precoce e individual a sua formação, além de manter a
fragmentação da EF. Porém, existe uma resistência por parte da classe trabalhadora,
principalmente da educação em geral, que usa todos os meios possíveis para derrubar tais
diretrizes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao examinar a Lei nº 13.415/2017 e as DCNEF, chega-se à conclusão que tais
reformas pertencem a um projeto reacionário burguês de formação para o consenso e controle
dos subalternos. Como parte desse processo, a EF aos poucos começa a ser retirada da escola
e transformada em um mero produto.
Ainda que vivamos em um período autoritário de contrarrevolução (FLORESTAN,
2019), com profundos ataques à educação e a formação dos sujeitos, os movimentos
organizados da classe trabalhadora mantiveram-se firmes na luta contra toda forma de
repressão e retirada de direitos. Por esse motivo é legítimo afirmar que há, até este tempo,
uma disputa de diferentes hegemonias na EF e almejar um mundo novo sem opressão e
exploração e uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, é
necessário.

THE COUNTER-REFORM OF HIGH SCHOOL AND THE NEW
DCNEF: THE DISPUTE BETWEEN DIFFERENT HEGEMONIES
ABSTRACT
The new high school curriculum and the new DCNEF deepened the hegemonic disputes in
Physical Education subject. By using the dialectical historical materialist method, the present
study aims to analyze these two capital counter-reforms that directly affect the education of
educators, devalue PE content and change working conditions in high schools. Moreover, this
study aims to identify which hegemonies are in dispute, what the projects of society are and
who the subjects in the struggle are in order to better understand the current moment in
which Physical Education is inserted in.
KEYWORDS: Counter-reform; Physical Education; hegemony.

LA CONTRARREFORMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL
NUEVO DCNEF: LA DISPUTA ENTRE DIFERENTES HEGEMONÍAS
RESUMEN
La nueva escuela secundaria y el nuevo DCNEF han profundizado las disputas hegemónicas
en la Educación Física. Así, utilizando del método materialista histórico dialéctico, este
estudio pretende analizar estas dos contrarreformas del capital que afectan directamente a la
formación del educador, desvalorizan el contenido de la materia escolar y afectan a las
condiciones de trabajo en las escuelas. Además, identificar cuáles son las hegemonías en

disputa, los proyectos de sociedad y los sujetos en lucha, ayudan a comprender el momento
actual en que se encuentra la Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Contrarreforma; Educación Física; hegemonía.
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RESUMO
Este texto analisa como as experiências na perspectiva da práxis contribuem no processo
formativo dos docentes de Educação Física. Para atingir os objetivos, tomamos como
referência os princípios de uma etnografia educativa. As informações obtidas contribuem
para pensarmos que constituir-se docente é um processo complexo que se desenvolve em um
movimento permanente de mudanças. Essas mudanças decorrem do movimento de reflexão
das experiências vivenciadas ao longo da sua vida.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Experiência 2; Filosofia da Práxis 3; Formação
Docente 4.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente temática tem sua origem nas provocações para pensar a experiência na
perspectiva da filosofia da práxis. Entendemos que a categoria experiência, tema da nossa tese
de doutorado que se apresenta finalizada, ainda, necessita de aprofundamento teórico para
possíveis avanços das aprendizagens construídas. Destacamos, nesse sentido, que as
discussões que aqui se efetiva possibilita construir novos conhecimentos que permeiam a
temática experiência na perspectiva da filosofia da práxis, permitindo ações transformadoras
no trabalho docente e processo formativo do professorado de Educação Física (EF).
Assim, temos o objetivo de discutir a filosofia da práxis como perspectiva para
compreender de que modo as experiências sociais, corporais, esportivas, culturais e políticas
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contribuem e subsidiam a constituição do trabalho e o tornar-se docente de EF no contexto
escolar.
DECISÕES METODOLÓGICAS
Para atingir o objetivo, tomamos como referência os princípios de uma etnografia
educativa de natureza qualitativa. As informações foram obtidas através das observações
registradas no diário de campo, análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas
realizada com oito docentes de EF de duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre (RME/POA).
A EXPERIÊNCIA NA PERSPECTIVA DA PRÁXIS
Destacamos que o ponto de partida para compreender as experiências docentes na
perspectiva da filosofia da práxis foram as informações obtidas na pesquisa empírica.
As experiências corporais, esportivas, sociais e corporais durante o Ensino Básico e
em outros espaços além da escola, de certo modo, influenciaram na escolha da EF como
campo de trabalho. Para Santos, Bracht e Almeida (2009), as experiências antes do ingresso
dos docentes na Graduação influenciam no momento das suas escolhas em seguir o trabalho
na docência em EF, uma vez que estão relacionadas às suas histórias de vida.
Destacamos que as experiências esportivas, vivenciadas pelo docente Gabriel foram
marcantes, determinando sua escolha pela EF no âmbito escolar:
Da oitava série até final do Ensino Médio [...], participei das equipes [...] de
vôlei e ali [...] eu comecei a pensar [...] ser professor de Educação Física [...].
Eu queria ser técnico de futebol, [...] só que quando eu comecei a trabalhar
de estagiário [...], eu treinei a equipe de futebol [...], de basquete [...], eu tive
essas experiências e ali eu peguei desgosto pelo esporte de rendimento. Eu
[...] era [...], muito certinho pra trabalhar nesse meio, onde a mentira, onde a
falsificação de documento, onde que tu tem que fazer uma coisa por
interesse [...] de outra pessoa que não seja pelo bem do grupo [...]. Então,
esse tipo de coisa ali com dezoito, dezenove anos [...], eu já vi que não era
minha praia (entrevista realizada em 25/09/2015).

É possível perceber, no relato acima, que a experiência vivenciada no contexto do
esporte competitivo provocou reflexões, criando condições à tomada de consciência,
pressupondo, assim, o diálogo entre a razão e a realidade, ou seja, segundo Thompson (1981),
a experiência produzida na “vida material” tem uma relação dinâmica entre o “ser social” e a
“consciência social”. Para explicar essa relação dinâmica, esse autor recorre à relação entre o

sujeito e sua cultura e aos valores culturais em que está inserido. Thompson (1981, p. 189)
afirma que os sujeitos também “experimentam sua experiência como sentimento e lidam”
com valores de modo mais elaborados e essas experiências e convicções pode ser descrita
como consciência efetiva e moral.
A docente Luana revela que as diferentes experiências vivenciadas no trabalho
docente têm provocado reflexões:
[...] o que eu trago para minha prática docente tem muito mais a ver [...] com
minha experiência, mas, [...]eu vi que só o que eu tinha como experiência
não dava conta. Então, eu acho que teve mudança [...]. Eu estou sempre me
questionando, estou num momento de crise com a minha prática, mas, assim,
[...] tudo que eu puder proporcionar em relação ao corpo deles, eu vou tentar,
trabalho as questões de conhecer o próprio corpo, de perceber limites,
perceber possibilidade [...] (entrevista realizada em 27/10/2015).

Essa crise que a docente manifesta repercute em um processo de reflexão, ou seja, a
faz pensar sobre o trabalho docente que realiza com os estudantes. Esse processo reflexivo da
docente indica o seu compromisso com a mudança pedagógica no seu trabalho, o que nos
remete as considerações de Gramsci (1978, p. 18) quando afirma que “uma filosofia da práxis
só pode apresentar-se, inicialmente, em uma atitude polêmica e crítica, como superação da
maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente”.
Assim, é possível pensar a experiência na perspectiva da filosofia da práxis na medida
em que as reflexões da docente consideram os elementos de sua ação e reorganiza as
experiências trabalhadas nas aulas a partir do conjunto de conceitos teóricos, por meio de um
diálogo entre a razão e realidade, como possibilidade de provocar mudanças no trabalho
docente.
A consideração da docente Samyra de que “muita coisa que acontece nas nossas vidas,
nem se tinha intenção, cabe você tentar aprender, fazer uma leitura daquilo que você viveu e
aprender com aquilo ali” (entrevista realizada em 24/06/2015), remete-nos à ideia de
Thompson (1981, p. 16) de que “a experiência surge espontaneamente no ser social, mas não
surge sem pensamento”. Surge porque os seres humanos “são racionais, e refletem sobre o
que acontece a eles e ao seu mundo”. Isso significa, segundo Thompson (1981, p. 17) que,
“assim como o ser é pensado, também o pensamento é vivido”. Portanto, entendemos que é
pela experiência que os sujeitos definem e redefinem suas práticas e pensamentos.

Essa mesma docente evidencia a importância do conhecimento teórico e da Formação
na constituição de possibilidades a serem experienciadas no trabalho docente. Samyra afirma
o que segue:
Eu tenho embasamento teórico, eu tenho prática para dizer para vocês
porque que eu trabalho com a cultura corporal do movimento. Eu venho me
deslumbrando, pensando e repensando o que essa cultura corporal de
movimento me traz de possibilidades, sem desconstituir a minha formação
(entrevista realizada em 24/06/2015).

Para essa docente, o conhecimento teórico e a prática possibilitam trabalhar
pedagogicamente os temas da cultura corporal do movimento, contribuindo, desse modo, para
a construção e reconstrução das experiências corporais. Essa visão de interação da teoria e da
prática em seu poder de mudança possibilita pensar a experiência na perspectiva da práxis,
nos remete à ideia de Gramsci (1999, p. 104) que ressalta a relevância entre pensamento e
ação, ou seja, “unidade de teoria e prática”, como filosofia da práxis, na atuação dos
intelectuais.
O docente Cleber revela que, diante dos desafios pedagógicos do trabalho docente no
contexto escolar, torna-se fundamental investir na formação. Esse docente procura na
formação o diálogo entre suas experiências e a teoria, ou seja, faz um movimento de reflexão
do trabalho docente que realiza no contexto escolar. Cleber afirma ter percebido que,
se tem um critério que pode garantir uma aula de melhor qualidade [...], um
deles passa por [...] formação individual [...]. Não existe nenhuma garantia
em relação a isso, mas é uma possibilidade de tu poder estar ali dialogando.
Para dialogar com quem está fazendo um debate mais sério, amparado
teoricamente, [...]autores se posicionando melhor naquilo que tu está
fazendo. Então, eu acho que talvez, [...] dá para dizer que ali a gente consiga
encontrar outras possibilidades de pensar novas experiências (entrevista
realizada em 13/07/2015).

Esse relato sugere que investir na formação pode significar que o docente assuma,
para si mesmo, a melhoria nas condições do processo ensino e aprendizagem, visto que ele
acredita que pode melhorar o trabalho assumindo a responsabilidade pela qualidade da
educação.
O processo de mobilização de Cleber em mudar o seu trabalho docente é marcado pela
procura de novas alternativas pedagógicas. Desse modo, a produção de um Diário Reflexivo é
uma das formas de Cleber pensar o seu trabalho, tornando-se mais consciente ao dialogar com

as experiências pedagógicas vivenciadas no cotidiano pedagógico do seu trabalho. Esse
docente revela: “eu sempre tive um hábito de fazer registros das [...] experiências pedagógicas
que eu estou desenvolvendo ou experiências que está acontecendo” (entrevista realizada em
13/07/2015). Pensamos que esses registros possibilitam ao docente recuperar as suas
experiências, refazendo o percurso vivido no processo pedagógico das aulas de EF, o que
pode ser um meio de reflexão e ressignificar o seu trabalho.
Esse processo de rememorar as experiências vivenciadas anteriormente pode provocar
reflexões, que, segundo Benjamin (2012), redimensionam as experiências, uma vez que estas
são singulares e não tem como trazer de volta as situações que possibilitaram o seu
acontecimento. No entanto, ao serem registradas por escrito, ultrapassam o tempo vivido,
provocando reflexões para além desse tempo, ajudando a compreender os fatos e contribuindo
para que se percebam as contradições, incoerências e dificuldades existentes. As reflexões
permitem pensar sobre as situações vividas no contexto escolar, possibilitando que os
docentes redimensionem o próprio trabalho.
Esse movimento possibilita pensar a experiência na perspectiva da práxis, ou seja, a
interação entre a teoria que explica as práticas desenvolvidas nas aulas de EF e uma prática
redimensionada a partir de teorias que sustentam o trabalho docente. Desse modo, o docente
se apropria da teoria ressignificada pela experiência ao mesmo tempo em que a experiência
foi ressignificada pelo aporte teórico.
CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
É possível perceber que as experiências individuais e coletiva dos docentes em seu
trabalho pedagógico apresentam relações com a perspectiva da filosofia da práxis, visto que
objetiva a mudança do contexto de ação e social.
O trabalho docente e as experiências que se concretizam no espaço/tempo das aulas
constituem um fenômeno material que produz conhecimentos, e tem sido, na perspectiva dos
colaboradores da pesquisa, um aspecto que vem contribuindo para formação do professorado
de EF.
Enfim, é importante destacar que entre as aprendizagens construídas no estudo, que
constituir-se docente é um processo complexo que se desenvolve em um movimento
permanente de mudanças. Assim, essas mudanças decorrem do movimento de reflexão das

experiências vivenciadas ao longo da sua vida, ou seja, constituem a história de cada sujeito
como um processo de aprendizagem permanente.

EXPERIENCE FROM THE PRAXIS’S PERSPECTIVE: THE
CONNECTIONS OF TEACHING WORK IN THE CONSTITUTION OF
THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER
ABSTRACT
This text analyzes how experiences from the praxis’s perspective contribute to the training
process of Physical Education teachers. In order to achieve the goals, we took as reference
the principles of an educational ethnography. The information obtained helps us to think that
becoming a teacher is a complex process that develops in a permanent movement of change.
These changes result from the movement of reflection on the experiences lived throughout
life.
KEYWORDS: Physical Education 1; Experience 2; Philosophy of Praxis 3; Teacher Training
4.

EXPERIENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE PRAXIS: LAS
CONEXIONES DEL TRABAJO DOCENTE EN LA CONSTITUCIÓN
DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este texto analiza cómo las experiencias desde la praxis contribuyen al proceso de formación
de los docentes de Educación Física. Para alcanzar las metas, tomamos como referencia los
principios de una etnografía educativa. La información obtenida nos ayuda a pensar que
convertirse en docente es un proceso complejo que se desarrolla en un movimiento
permanente de cambio. Estos cambios son el resultado del movimiento de reflexión sobre las
experiencias vividas a lo largo de su vida.
PALABRAS CLAVES: Educación Física 1; Experiencia 2; Filosofía de la praxis 3;
Formación de profesores 4.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi analisar como tem se desenvolvido a formação docente para a
atuação na educação superior em Educação Física no estado de Goiás. É uma investigação
de tipo não experimental e quanti-qualitativa. Os dados coletados revelam que é
relativamente recente o avanço da formação em cursos de Pós-Graduação e que esta segue
ocorrendo vinculada às diversas áreas do conhecimento, sem correspondência específica
com os saberes para a formação pedagógica e o exercício da docência.
PALAVRAS-CHAVE: formação; Educação Física; educação superior.
INTRODUÇÃO
Compreendemos que o processo que envolve a formação do professor universitário
vem se desenvolvendo historicamente em condições adversas, as quais se repercutem também
na contemporaneidade. Afinal, no Brasil, não há orientações políticas e marcos regulatórios
específicos que apresentem normativas capazes de delinear como deve ocorrer e se
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desenvolver a formação docente para atuação na Educação Superior, dentro das diversas áreas
de formação e atuação profissional, incluindo a Educação Física2.
Tal como explicado por Queiroz (2013), ao longo do tempo temos acompanhado que o
professor universitário no Brasil, não tendo delimitações específicas sobre os conhecimentos
que devem compor o exercício de sua profissão tem sido representado por aquele profissional
de uma área disciplinar específica que, por concluir alguma Pós-Graduação, assume a
docência na educação superior.
De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010), desde a década de 1960 a preocupação
política e social em torno da docência universitária se manteve associada aos interesses pelo
desenvolvimento e investimento na pesquisa. Nesse sentido, poucos foram os investimentos,
inclusive teóricos, para tratar as questões relacionadas aos conhecimentos pedagógicos
voltados ao exercício da docência.
No caso da Educação Física, podemos destacar que os encaminhamentos políticos
direcionados à formação para atuação na docência universitária eram ainda mais precários.
Até o final da década de 1960, por exemplo, devido à ausência de parâmetros legais mais
específicos acerca das exigências direcionadas ao profissional que visava atuar na educação
superior, a preocupação em torno da formação para a docência universitária reproduzia os
mesmos objetivos de formação que já eram direcionados à todos os acadêmicos inseridos na
formação inicial em Educação Física: habilitação profissional para atuar tanto na condição de
professor, como na condição de técnico esportivo. Com a aprovação das Diretrizes
Curriculares de 1969, a área continuou garantindo um modelo de formação com ênfase no
esporte e no rendimento esportivo, associando o professor, incluindo o que atuava no ensino
superior, à figura de um atleta, exigindo deste profissional conhecimentos ligados
especificamente à reprodução de habilidades esportivas (VENTURA, 2010).
Somente com a aprovação da LDBEN n. 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), novos
parâmetros foram direcionados à formação docente para atuação na educação superior. Ficou
estabelecido que a formação para a docência universitária deve ocorrer somente no âmbito da
Pós-Graduação, e prioritariamente em programas de Pós-Graduação stricto sensu
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).
Poderíamos dizer que há um marco de exigência geral: é preciso ser pós-graduado lato sensu e ter no
mínimo 70% do corpo docente com mestrado e/ou doutorado.
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Trata-se de um processo histórico e político que, na nossa compreensão, vem
contribuindo para desqualificar a formação didático-pedagógica do professor universitário, e
que também impacta na área da Educação Física. Isso nos conduz ao entendimento de que a
formação do professor universitário não tem sido tratada “[...] como um processo de
formação, mas sim como preparação para o exercício do magistério superior [...]”
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 40-41).
Entendemos que a reduzida expressividade brasileira de políticas e debates teóricos
sobre estas questões pode repercutir não apenas no comprometimento do professor
universitário com relação aos aspectos didático-pedagógicos do seu trabalho, mas também na
ausência de maior nitidez acerca da sua identidade docente (ANES, 2015), reflexão esta que
nos motivou a analisar de modo mais específico como tem ocorrido o desenvolvimento da
formação docente para a atuação na educação superior em Educação Física, tendo como
recorte de investigação o Estado de Goiás.
METODOLOGIA
A pesquisa é classificada como não experimental, sustentada no método materialista
histórico dialético e vinculada à abordagem quanti-qualitativa, de viés explanatório
(CRESWELL; CLARK, 2007).
Foi realizada em 7 diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de Goiás
– 4 privadas, 1 privada de caráter confessional, 1 pública estadual e 1 pública federal –, que
nos possibilitou contar com a participação de 53 professores – 32 do sexo masculino e 21 do
sexo feminino –, todos com graduação em Educação Física, que responderam ao questionário
formulado (instrumento de coleta de dados) na Plataforma Formulário Google, e por onde
também acessaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A análise e o
tratamento dos dados alcançados ocorreram a partir da técnica de análise de conteúdo, tal
como proposto por Bardin (2016).
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE ATUA NO ENSINO
SUPERIOR
Os dados apresentados em sequência representam um recorte da investigação
produzida sobre a formação e as condições de trabalho dos professores de Educação Física

que atuam no ensino superior em Goiás, com destaque às categorias de análise que nos
permitem compreender como vem ocorrendo este processo em nosso Estado.
A análise feita sobre a graduação dos sujeitos investigados e o impacto que esta
estabeleceu para direcionar a escolha dos mesmos por atuar na educação superior destaca que
a formação pela licenciatura tem exercido significativa influência. Afinal, a graduação da
maioria dos 53 professores investigados ocorreu em cursos de licenciatura, apenas 3 deles
revelaram ter a graduação em cursos de bacharelado. Trata-se de um quantitativo expressivo
que, na nossa compreensão, pode evidenciar a licenciatura como suporte inicial aos docentes
universitários que ensinam na área da Educação Física.
Sobre a formação continuada lato sensu, nossa segunda categoria, se mostrou como
indispensável para os sujeitos da pesquisa. Primeiro por se tratar da exigência mínima para
atuação na educação superior, conforme exige a legislação vigente; segundo porque os dados
revelam a necessidade desses sujeitos em avançar na busca de aprofundar seus estudos.
Quadro 1 – Formação em Pós-Graduação lato sensu
Temas de Estudo
Esporte e
treinamento
desportivo
Corpo, linguagem e
movimento humano
Atividade física e
saúde
Psicomotricidade
Educação Física
escolar
Docência
Universitária
Biomecânica e
fisiologia do
exercício
Educação
Ambiental
Políticas públicas,
direitos humanos e
educação

1ª Pós-Graduação lato
sensu

2ª Pós-Graduação lato
sensu

3ª Pós-Graduação lato
sensu

9

5

3

6

-

1

6

4

1

3

-

-

12

1

-

1

2

1

6

4

2

-

1

-

-

4

-

Fonte: dados da pesquisa.

Com relação à formação continuada stricto sensu em nível de mestrado, destacamos
que dos 53 sujeitos participantes, 49 concluíram esta formação acadêmica, sendo que 32
destes cursaram o mestrado em IES públicas e 17 em privadas. Os dados destacam bom
índice de formação neste nível de stricto sensu, muito próximo à totalidade dos entrevistados.
Podemos compreender também que a formação em nível de mestrado entre os
participantes da pesquisa é relativamente recente, sobretudo se compararmos com o
desenvolvimento desta formação nas regiões Sudeste e Sul do país, onde a Pós-Graduação
stricto sensu apresenta maior acúmulo e quantidade de cursos ofertados.
Quadro 2 – Formação em Pós-Graduação stricto sensu, em nível mestrado acadêmico
Especificação dos
dados informados
Mestres(as)
Período de
realização do
mestrado

Áreas dos cursos de
mestrado

3

Categorias

Quantitativo

Porcentagem (%)

Formados em IES
Públicas
Formados em IES
Privada
1990-1999
2000-2009

32

65,3%

17

34,6%

1
19

2,04%
38,7%

2010-2019
29
Educação
15
Educação Física
10
Ciências da Saúde
4
Ciências Ambientais e
4
Saúde
Performances Culturais
3
Sociologia
2
Psicologia
2
Geografia, História,
Ciências da Religião,
Antropologia Social,
93
Biologia, Nutrição,
Medicina, Atenção em
Saúde e Ciências da
Educação Superior
Fonte: dados da pesquisa.

59,1%
30,6%
20,4%
8,16%
8,16%

Trata-se de 1 resposta para cada um dos 9 cursos correlacionados no quadro.

6,12%
4,08%
4,08%
18,3%

Sobre a formação continuada stricto sensu em nível de doutorado há uma diferença
bem relevante, na relação com o mestrado, pois penas 31 professores se encontram neste
contexto, sendo que 21 já concluíram a formação e 10 estão com o processo em andamento.
Acreditamos que este quantitativo mais reduzido pode estar relacionado ao fato do
doutorado ser um nível de formação ainda mais exigente e duradouro, como também de haver
maior dificuldade de acesso à esta formação, haja vista ser uma etapa que oferece menor
disponibilidade de vagas em diferentes Programas de Pós-Graduação do Estado de Goiás.
Quadro 3 – Formação em Pós-Graduação stricto sensu, em nível doutorado
Especificação
dos dados
informados
Formação em
Doutorado

Período de
realização do
doutorado

Áreas dos cursos
de doutorado

Categorias

Quantitativo

Doutorado concluído
21
Doutorado em
10
andamento
Formados/Formandos
23
em IES Públicas
Formados/Formandos
8
em IES Privada
2000-2009
2
2010-2020
19
Em andamento
10
Educação
10
Ciências da Saúde
7
Educação Física
6
Psicologia
2
Performances Culturais
2
Sociologia
2
Medicina
1
Ciências da Cultura
1
Física Fonte: dados da pesquisa.

Porcentagem (%)
67,7%
32,2%
74,1%
25,8%
6,45%
61,2%
32,2%
32,2%
22,5%
19,3%
6,45%
6,45%
6,45%
3,22%
3,22%

Sobre a construção da identidade profissional, os dados revelaram que se trata de um
processo que deve buscar avanços, considerada a necessidade de garantir aos professores a
apropriação dos conhecimentos didáticos e pedagógicos capazes de qualificar o exercício da
docência, superando a noção de que, para atuar na educação superior, seja suficiente a ênfase
dada à pesquisa e apropriada nos cursos de Pós-Graduação. Sobretudo quando consideramos
os dados desta pesquisa, que revelam que o exercício da docência por meio das atividades de
ensino ocupa a centralidade do trabalho dos 53 sujeitos da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ausência de delineamentos legais e políticos mais consistentes acerca dos
conhecimentos específicos que devem ser apreendidos para o desenvolvimento profissional
do professor da educação superior no Brasil produz impactos também na área da Educação
Física no Estado de Goiás. A formação vem ocorrendo essencialmente pela Pós-Graduação
lato e stricto sensu, ambas desenvolvidas em diversas áreas de conhecimento, mas sem haver
uma relação predominante com áreas que tangenciam as questões ligadas ao trabalho docente
na educação superior e ao seu desenvolvimento didático/pedagógico.

FORMATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHER TO ACTING IN HIGHER EDUCATION
ABSTRACT
The objective of this research was to analyze how teacher formation has been developed for
acting in higher education in Physical Education in the State of Goiás. It is a nonexperimental and quantitative-qualitative investigation. The collected data reveal that the
advancement of formation in postgraduate courses is recent and that it continues to occur
linked to different areas, without specific correspondence with the knowledge of pedagogical
formation for the practice of teaching.
KEYWORDS: formation; Physical Education; college education.

LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESOR
DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ACTUAR EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se ha desarrollado la formación docente
para la actuación en la educación superior en Educación Física en Goiás, se trata de una
investigación no experimental y cuantitativo-cualitativa. Los datos recolectados revelan que
el avance de la formación en los posgrados es reciente y que se sigue produciendo vinculado
a diferentes áreas, sin correspondencia específica con los conocimientos de la formación
pedagógica para la práctica de la docencia.
PALABRAS CLAVES: formación; Educación Física; educación universitaria.

REFERÊNCIAS
ANES, R. R. M. Ensino superior e reestruturação produtiva: os impactos no trabalho do
professor. Revista Profissão Docente, Uberaba, v. 15, n. 33, p. 47-60, 2015.
BARDIN, L. An�lise de conte�do. São Paulo: Ediç�es 70, 2016.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Estabelece a LDBEN). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 3 mai. 2021.
CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. Pesquisa de métodos mistos. Porto Alegre: Penso, 2007.
PIMENTA, S. G; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no ensino superior. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2010.
QUEIROZ, V. R. F. Docência universitária: os desafios da formação para a complexidade. In:
MAGALHÃES, S. M. O; SOUZA, R. C. C. R. (Orgs.). Docência Universitária I:
construções, utopias e inovações. Goiânia: América, 2013.
VENTURA, P. R. V. A Educação Física e sua constituição histórica: desvelando
ocultamentos. (Tese Doutorado – PPGE). Goiânia: PUC/GO, 2010.

A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DE
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RESUMO
O estudo analisa a intencionalidade de instrumentalização do currículo de formação de
professores de Educação Física no Brasil, via Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos
de graduação. Conclui-se que essa política curricular desconhece os pilares da formação na
área, contradiz as próprias políticas de formação de professores, limita a experiência
formativa e traz implicações que marcam o retrocesso dos cursos de formação profissional
em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; currículo de formação; diretrizes curriculares
nacionais.
INTRODUÇÃO
A intencionalidade de instrumentalização dos currículos da área não é recente. Nota-se
essa intenção nas legislações desde o início do processo formativo de professores em nível
superior no País. Com a publicação das Resoluções CNE/CES no. 7/2004 e no. 6/2018, a
instrumentalização voltou a se manifestar, agora num contexto de expansão desordenada do
ensino superior privado e, consequentemente, da imensa oferta de cursos de licenciatura e
bacharelado em Educação Física no Brasil.
O propósito deste artigo é analisar a intencionalidade de instrumentalização do
currículo de formação de professores de Educação Física no Brasil, sobretudo, após a
aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação, publicadas
no ano de 2018 (Resolução CNE/CES no. 6 de 18 de dezembro de 2018).
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Neste estudo analisamos as DCNs dos cursos de Educação Física, evidenciando o
predomínio das perspectivas acadêmica e instrumental de currículo que indicam para a área a
organização de um modelo curricular fechado em conteúdos de ensino, conteúdos científicos,
técnico-instrumentais e pedagógicos, propostos de forma acrítica.
O DEBATE DO CONHECIMENTO CURRICULAR
Trataremos a questão do conhecimento a partir de duas perspectivas do campo do
currículo – acadêmica e instrumental– abordadas por Lopes e Macedo (2011) para melhor
compreensão e proposição de rupturas com as atuais DCNs da Educação Física.
Os conhecimentos considerados relevantes e selecionáveis numa reforma curricular,
por parte dos professores e coordenadores da área têm sido, via de regra, os mesmos
considerados “inquestionáveis” para dar início à formação do professor de Educação Física. A
maior parte dos currículos da área é composta por disciplinas acadêmicas, tais como
Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia, Cinesiologia, ou mesmo em disciplinas aplicadas,
como Socorros de Urgência, Higiene e Psicologia Aplicada. Observa-se que a perspectiva
acadêmica tem estreita relação com a vertente instrumental do campo do currículo e que, a
referência do conhecimento, além do atendimento às regras e métodos acadêmicos, é a razão
instrumental, que busca a materialização da eficiência, centrada nos meios e objetivos a serem
alcançados.
Nesse caso, “[...] o conhecimento a ser selecionado para o currículo deve estar
vinculado à formação de habilidades e de conceitos necessários à produtividade social e
econômica [...]” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 74). O conhecimento ensinado deve apresentar
capacidade de ser representado por competências, habilidades, conceitos e desempenhos
suscetíveis à transferência e aplicação em contextos sociais e econômicos.
A perspectiva curricular instrumental se articula com a questão da formação do
professor e sua intervenção profissional, com repercussão na concepção do professor como
técnico-especialista.
Ao que nos parece, também a aplicação instrumental desses saberes provenientes da
ciência básica, aplicada e/ou competentes e atitudinais, tem prevalência nos currículos de
formação em Educação Física. Assim como a perspectiva acadêmica, a instrumental tem sido

porta de entrada e justificação dos cursos, por meio dos conhecimentos científicos das
ciências biológicas e aplicadas.
A REDUÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO DE FORMAÇÃO
Na Resolução CES/CNE no. 07/2004 revogada pela atual Resolução CES/CNE no.
06/2018, Licenciatura e Bacharelado contavam com as 3.200 horas como tempo mínimo de
formação, com ingresso e terminalidade próprios, considerando a inevitável e apropriada
interface de conhecimentos entre os cursos ao longo da formação.
No cenário atual, a mesma carga horária foi distribuída em duas Etapas de 1.600
horas.
Art. 2º
O curso de graduação em Educação Física tem carga horária referencial de
3.200 (três mil e duzentas) horas para o desenvolvimento de atividades
acadêmicas.
Art. 5º
I - Etapa Comum – [...] a ser desenvolvido em 1.600 (mil e seiscentas) horas
referenciais, comum a ambas as formações.
II - Etapa Específica – [...] a ser desenvolvida em 1.600 (mil e seiscentas)
horas referenciais, na qual os graduandos terão acesso a conhecimentos
específicos das opções em bacharelado ou licenciatura (BRASIL, 2018, p.
2).

Essa intencionalidade, inter-relacionada ao modelo único de formação, fragiliza e
desqualifica tanto a licenciatura, quanto o bacharelado. Para demonstrar essa fragilização
relacionada com o tempo e espaço de organização curricular nos cursos de licenciatura,
fizemos uma comparação entre as atuais DCNs da Formação Inicial de Professores para a
Educação Básica (Resolução nº. 2/2019) e as atuais DCNs dos cursos de graduação em
Educação Física.
Pela comparação é possível identificar que a seleção e organização dos conhecimentos
no tempo e espaço curriculares da formação dos docentes das demais licenciaturas é bastante
desigual da possibilidade proporcionada para a organização curricular da formação do
professor de Educação Física. Enquanto a primeira conta com as 3.200 horas integrais e visa a
maior organicidade à formação dos profissionais da educação e a valorização do magistério,
com conhecimentos e cargas horárias compatíveis ao longo do curso; a segunda, conta com a

metade do tempo e reduz a formação em duas etapas quase que independentes, com
conhecimentos e cargas horárias insuficientes.
Essa redução do tempo na formação docente em Educação Física pode indicar que as
IES priorizem o conhecimento de natureza instrumental, disciplinas tradicionais aplicáveis,
que possuam relação direta com a prática profissional, em função do limite da carga horária
de 1.600 horas.
Não estamos ignorando a outra parcela de 1.600 horas para a Etapa Comum, mas
defendendo que uma formação profissional de qualidade necessita de um currículo de
formação pensado para além dos níveis formais e de disciplinas acadêmicas e instrumentais
cabíveis na grade e abordadas em etapas. Trata-se de ter tempo e espaço para construir
identidades profissionais no e para o curso, construir pontes entre os conhecimentos,
questionar por que se ensina àqueles conhecimentos e não outros.
Guardadas as proporções, alguns dos apontamentos críticos feitos sobre a redução do
tempo da licenciatura podem ser aplicados ao bacharelado, sobretudo, àqueles voltados ao
aligeiramento dos cursos e suas implicações para as duas formações.
O RETROCESSO NA CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO (ES)
Em que pese o nosso total estranhamento, as DCNs, com alguma exceção, propõem a
mesma concepção de ES para ambos os cursos, desconsiderando que os contextos
institucionais e educacionais de intervenção dos futuros profissionais da área são diferentes.
Visualizamos os seguintes desconhecimentos e retrocessos conceituais relacionados
com o trato do ES: a) estágio como sinônimo de prática na perspectiva aplicacionista e, b)
estágio como sinônimo de atividades de extensão.
Revisitando a produção da área sobre o ES no campo da formação de professores,
percebemos que na sua trajetória histórica e conceitual, o ES tem sido compreendido como
articulação teoria e prática, ocorrido por meio de discussões e pesquisas que mobilizam
diversas temáticas no contexto educacional, tais como: saberes docentes, identidade docente,
interdisciplinaridades, histórias de vida, cultura, práxis, dentre outras temáticas (ALMEIDA;
MOREIRA, 2020).
Recentemente o ES tem sido compreendido na licenciatura também a partir e com
outras dimensões, tais como a docência coletiva e compartilhada com a instituição escolar e
“tempos na escola” suficientes e ao longo do curso de formação docente. Essa percepção

solicita das instituições formadoras uma nova configuração curricular de modo que o ES seja
o eixo central da formação, fio condutor de práticas articuladas, interdisciplinares e
contextualizadas às demais áreas dos conhecimentos curriculares, por meio da articulação
entre teoria e prática (ALMEIDA; MOREIRA, 2020).
Longe de ser essa a concepção mobilizada pela Resolução no. 06/2018, em dissonância
com as atuais diretrizes de formação de professores, denota que a defesa do conceito de ES
como sinônimo de prática, remonta ao que fora assegurado pela Lei no. 5.692, de 11 de agosto
de 1971, em consonância com a pedagogia tecnicista, que concebe os professores como
aplicacionistas e executores.
Quanto à produção de conhecimento sobre o ES no bacharelado, esse é um campo em
construção, principalmente porque os cursos de bacharelado do país, em maioria, datam do
ano de 2004 e se organizam a partir dos eixos de aprofundamento de cada Projeto Curricular,
geralmente reunidos em: esporte, saúde, gestão esportiva, recreação e lazer.
Esses eixos indicaram a necessidade de um redirecionamento dos cursos para
diferentes contextos de atuação profissional e trouxeram muitos desafios que ainda
permanecem, dentre eles, repensar a unidade curricular ES na formação do bacharel, muito
mais em decorrência dos contextos de intervenção do que da natureza da atuação profissional
fundada na ação educacional.
Não vimos explicação com base teórica para considerar o ES como sinônimo de
atividades de extensão. A inserção da dimensão extensionista nos cursos de graduação em
nada tem a ver com a carga horária de ES. Enquanto este se constitui em disciplinas e/ou
unidades curriculares semelhantes, voltadas ao momento supervisionado de efetivação de uma
carga horária de intervenção acadêmico-profissional, a extensão nos currículos de formação,
conforme legislação própria, deve ser definida como intervenções que envolvem diretamente
as comunidades externas, contemplando programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e
prestação de serviços.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intenções de instrumentalizar os currículos dos cursos de graduação em Educação
Física, por via de um único modelo de formação; da indução para seleção de conhecimentos
instrumentais e acadêmicos, com vistas a conferir eficiência e racionalidade ao currículo; da

redução do tempo e espaço que impede a garantia de qualidade ao curso; do trato equivocado
do Estágio Supervisionado e do seu papel na formação profissional, indicam que a política
curricular governamental desconhece os pilares da formação na área. Ademais, contradiz as
próprias políticas de formação de professores vigentes, empobrece a experiência formativa de
professores e bacharéis trazendo implicações que marcam o retrocesso aos cursos de
formação profissional em Educação Física.

THE INSTRUMENTALIZATION OF THE CURRICULUM IN THE
FORMATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN BRAZIL
ABSTRACT
This article analyzes the intentionality of instrumental the curriculum for the formation of
Physical Education teachers in Brazil, through the current National Curriculum Guidelines
for undergraduate courses. It is concluded that this curricular policy ignores the pillars of
formation in the area, contradicts the teacher formation policies itself, limits the formative
experience, brings implications that mark the setback of professional formation courses in
Physical Education.
KEYWORDS: physical education; formation curriculum; national curricular guidelines

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LA
FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL
RESUMEN
Este estudio analiza la intencionalidad de instrumentalizar el currículo de formación docente
de Educación Física en Brasil, a través de los Lineamientos Curriculares Nacionales vigentes
para los cursos de graduado universitario. . Se concluye que esta política curricular
desconoce los pilares de la formación en el área, contradice las propias políticas de
formación docente, limita la experiencia formativa, trae implicaciones que marcan el
retroceso de los cursos de formación profesional en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: educación física; currículum de formación; directrices curriculares
nacionales.
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RESUMO
Este trabalho apresenta reflexões acerca do processo de formação de uma mulher, mãe e
professora, oriundos da pesquisa de doutorado:“Tecendo saberes, tramando a vida - a
Educação Física e a Pedagogia Griô: uma experiência autoetnográfica de uma professora de
educação física na RME POA”. A partir de uma autoetnografia e de grupos de discussão
refletimos sobre os impactos da formação em Pedagogia Griô e da autoetnografia como um
processo formativo na prática docente e na vida dessa professora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Pedagogia Griô 2; Formação 3.
Este trabalho é fruto da pesquisa de doutorado “Tecendo saberes, tramando a vida - a
Educação Física e a Pedagogia Griô: uma experiência autoetnográfica de uma professora de
educação física na RME POA” (BINS, 2020). O objetivo da tese foi compreender quais os
sentimentos, as sensações e os reflexos que a Pedagogia Griô suscita em uma professora de
Educação Física. Que transformações essa proposição pedagógica provocou nessa professora
e como isso afetou sua prática pedagógica e seus alunos e alunas? Refletir sobre essas
transformações tem efeitos no seu processo de formação e sobre o ser e estar no mundo dessa
mulher, mãe, professora e pesquisadora. Nesta comunicação científica, iremos focar no
processo de formação que a pesquisa proporcionou para essa professora, estudante e
pesquisadora.
Metodologicamente, foi realizada uma autoetnografia e também grupos de discussão
com as alunas e alunos dos anos finais do ensino fundamental. Segundo Motta e Barros
(2015, p. 1339): “a autoetnografia em linhas gerais tem como objetivo requalificar a relação
entre objeto e observador, ressaltando a importância desta interação e da experiência pessoal
1
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do pesquisador como forma de construção de conhecimento”. Procedimentos significativos
para pesquisar a própria prática pedagógica refletindo e a analisando-a. Além disso, o método
autoetnográfico propõe uma pesquisa social com uma prática menos alienadora, em que o
pesquisador não suprime sua subjetividade, mas pode dar voz e integrar os aspectos
emocionais, espirituais, intelectuais, corporais e morais nas suas reflexões. “A autoetnografia
parte do pressuposto que o conhecimento não tem como ser neutro nas instituições
educacionais e nem fora delas”. (MOTTA e BARROS 2015, p. 1340). As considerações aqui
apresentadas são frutos de reflexões baseadas em vivências pedagógicas de anos de trabalho
docente. Especificamente, analisamos o processo de formação da pesquisadora vivido durante
a formação em pedagogia griô em um grupo de formação de São Paulo, que iniciou em
fevereiro de 2017 até a finalização com outro grupo de formação em Porto Alegre, entre
outubro de 2019, e o final do ano letivo de 2018 quando colocamos em prática o projeto
“corpo e ancestralidade”, com turmas de oitavo e nono ano do ensino fundamental RMEPOA.
Para poder refletir sobre o que pensam as alunas e alunos sobre a proposta da pedagogia griô
e também saber até que ponto a proposta chega aos mesmos, buscamos o caminho dos grupos
de discussão (que se aproximam metodologicamente das rodas de conversa da Pedagogia
Griô). Foram realizados dois grupos de discussão com alunas e alunos, um antes de iniciar o
projeto “corpo e ancestralidade” e outro ao final do projeto.
A partir das teorias da decolonialidade, da filosofia Ubuntu (RAMOSE, 2011), do
Bem Viver (ACOSTA, 2016) e da pedagogia das Encruzilhadas (RUFINO, 2019) a pesquisa
foi construindo um olhar sobre a Pedagogia Griô suas relações com a Educação Física e como
o processo de formação permanente foi nos fazendo caminhar através do diálogo com essas
teorias.
A Pedagogia Griô trata da reinvenção de métodos de educação, participação e
encantamento do social que busca a valorização da palavra, dos afetos, das memórias e dos
rituais da tradição oral. Busca uma maior proximidade com a comunidade e com os valores
ancestrais africanos e indígenas. Tem inspiração nos círculos de cultura de Paulo Freire. É
uma pedagogia facilitadora de rituais de vínculo de aprendizagem através do encantamento,
da vivência, do diálogo e da produção partilhada do conhecimento. Segundo Pacheco (2006),
a Pedagogia Griô é uma pedagogia da vivência afetiva e cultural que procura facilitar o
diálogo entre idades, grupo étnicos e escola-comunidade

Essa pedagogia é construída inspirada na educação biocêntrica de Ruth Cavalcante e
Rolando Toro (CAVALCANTE e GOIS, 2015); na educação dialógica de Paulo Freire
(1987); na educação para as relações étnico-raciais positivas de Vanda Machado (2017), tudo
sob a luz da tradição oral e dos saberes ancestrais. Sua intenção é a integração da escola com
a comunidade, da universidade, dos saberes científicos e formais com os saberes populares, as
histórias de vida e os mitos da tradição oral das comunidades.
A formação consiste em 13 encontros, nos quais vamos aprofundando na práxis os
conceitos dessa pedagogia, seu modelo de ação pedagógica, currículo, práticas e estreitando
nossos laços com as Mestras e Mestres Griôs. Também progressivamente vamos nos
familiarizando com a linguagem e os códigos da tradição oral.
A aproximação com a tradição oral e seus mestres é muito importante para a
Pedagogia Griô, pois temos a oportunidade de contribuir para um novo projeto civilizatório.
São espaços que tem símbolos, mitos e arquétipos que têm potencial para lutar contra o
projeto civilizatório capitalista/judaico-cristão. Acreditamos que também é uma aproximação
muito rica para a área da Educação Física, pois nos possibilita pensar o corpo e a cultura
corporal a partir de diferentes cosmovisões, ampliando as possibilidades de construção das
nossas práticas pedagógicas.

Esses encontros nos fizeram repensar a vida e nossas

contradições. Fomos percebendo que fazer a formação seria também repensar nossas vidas,
não só nossas práticas pedagógicas, mas como administrar o tempo, as atividades e a vida e
estreitar esse contato com a tradição oral.
Na pesquisa, após descrevermos e analisarmos o processo de formação em Pedagogia
Griô apresentamos o projeto “Corpo e Ancestralidade” realizado nas aulas de Educação Física
com turmas dos anos finais do ensino fundamental de uma escola municipal de Porto Alegre;
as percepções e entendimentos das alunas e alunos acerca da Educação Física antes e após o
projeto e as categorias de tempo, maternidade, lugar de fala e branquitude. Neste texto, como
já mencionamos anteriormente, vamos focar no aspecto formativo da pesquisa
autoetnográfica e do percurso da formação em Pedagogia Griô.
A pesquisa autoetnográfica é uma metodologia onde o pesquisador/a está
completamente articulado com o objeto de estudo, ele é o próprio fenômeno estudado. Para
Spry (2001), a escrita autoetnográfica possibilita mudanças de consciência e o ganho de novos
conhecimentos pedagógicos e habilidades ao pesquisador/a. Segundo Motta e Barros (2015,

p. 1339) “a autoetnografia em linhas gerais tem como objetivo requalificar a relação entre
objeto e observador, ressaltando a importância dessa interação e da experiência pessoal do
pesquisador como forma de construção de conhecimento”. Isso pode ser muito significativo
em uma tentativa de pesquisar nossa própria prática pedagógica, refletindo e analisando a
mesma. Essa reflexão e constante olhar para nossa prática pedagógica se constitui em um
grande aprendizado formativo, pois a cada etapa vamos avaliando e ressignificando nossas
práticas e nosso estar no mundo. A “autoetnografia não é só um modo de ver o mundo, é um
modo de estar no mundo. Um modo que requer viver conscientemente, emocionalmente e
reflexivamente” (ELLIS, 2013).
Assim como a autoetnografia, a formação em Pedagogia Griô foi um processo muito
importante para repensarmos nossos modos de ser e estar no mundo, nossos fazeres
pedagógicos e nossas relações com as pessoas. Ao mergulharmos no mundo da tradição oral,
no contato com nossas ancestralidades e ancestralidades do povo brasileiro, fomos entrando
em contato com o que Kusch (1999) denomina de “América Profunda”, com outras
epistemologias e com percepções que nos fizeram desaprender para podermos aprender. Essa
formação nos tocou não só no âmbito profissional, ela nos marcou como pessoas. Realizar a
formação fez com que ficássemos mais sensíveis para olhar as coisas no mundo, para as
relações que estabelecemos com os outros. A Pedagogia Griô é uma pedagogia que precisa ser
sentida no corpo, ser significada nessa corporalidade para ser realmente compreendida.
Através das vivências do processo de formação, fomos incorporando sua metodologia e
compreendendo que com ela poderíamos repensar nossa prática pedagógica na Educação
Física. Poderíamos nos aproximar da filosofia Ubuntu e do Bem Viver e criar nossas próprias
encruzilhadas a fim de decolonizar nossas práticas e construirmos outras formas de ser e estar
no mundo.
Assumimos, a partir da formação, outro modo de estar no mundo e fomos aprendendo
com ele a nos ver enquanto professora/es, mulher/homem, mãe/pai e pesquisador/a que
caminha para a construção de mundo mais solidário e amoroso. um mundo que respeite a
pluralidade étnico racial e social do Brasil e seja mais equânime e democrático.
Nos entendermos enquanto uma professora/um professor que busca nas nossas
práticas e nas nossas relações romper com as estruturas da colonialidade presente na nossa
sociedade foi um grande aprendizado dessa empreitada autoetnográfica e do processo de

formação em Pedagogia Griô. Entender que as concepções acerca da maternidade, do tempo,
do lugar de fala e da branquitude estão intimamente ligadas ao processo de docência e de ser e
estar no mundo nos ajudou a significar os ladrilhos da nossa caminhada.
Nos alinhavos da autoetnografia e da Pedagogia Griô fomos tecendo os fios que
entrelaçaram a Gabriela mulher, mãe, professora e pesquisadora, bordando e reconstruindo
uma nova pessoa.

GRIÔ PEDAGOGY AND PHYSICAL EDUCATION: EMBROIDERING
PROFESSIONAL QUALIFICATION IN A WOMAN, MOTHER ANDE
TEACHER
ABSTRACT
Based on the research “Weaving knowledge, plotting life - Physical Education and Pedagogy
Griô: an autoetnographic experience of a physical education teacher at RME POA”, this
work presents reflections about the formation process of a woman, mother and teacher. Based
on an autoetnography and discussion groups, the impacts of such activities are discussed as
they become a formative process in the teaching practice and the life of the author.
KEYWORDS: Physical Education 1; Griô Pedagogy 2; professional qualification 3.

LA PEDAGOGIA GRIÔ Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: ORILLANDO
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA MUJER, MADRE Y
PROFESSORA
RESUMEN
Este trabajo presenta reflexiones sobre el proceso de formación de una mujer, madre y
profesora, originados a partir de la Investigación “Tejiendo Saberes, Entramando la Vida La Educación Física y la Pedagogia Griô: una experiencia autoetnografica de una profesora
de Educación Física de la RME de POA. A partir de una autoetnografía y de grupos de
discusión, reflexionamos sobre los impactos de la formación en Pedagogia Griô y
autoetnografía en la practica docente y en la vida de esta professora.
PALABRAS CLAVES: Educacíon Física 1; Pedagogía Griô 2; Formación 3.
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RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar a produção cientifica e identificar os principais fatores
que influenciam na Síndrome de Burnout em professores da educação básica. Realizou-se
uma revisão sistemática de abordagem descritiva. Evidenciou-se a partir da análise 10
artigos que a Síndrome de Burnout é derivada do conjunto de cansaços, exaustões e estresses
crônicos. Esses sentimentos são propícios e derivados do ambiente de trabalho e
principalmente pelo contato direto com pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout; Educação Básica; Professores.
INTRODUÇÃO
A Síndrome de Burnout (SB) pode ser entendida como um estresse crônico causado
por desgastes psicológicos durante um longo tempo, gerados por diversos elementos
contraproducentes relacionados ao ambiente de trabalho (SILVA; CARLOTTO, 2003). É um
distúrbio emocional que tem como sintomas a exaustão extrema, estresses e esgotamento
físico derivado de situações desgastantes provindas de uma extrema responsabilidade e/ou
competitividade.
A SB se compõe em três dimensões, sendo elas: (a) exaustão emocional, que está
relacionada a falta de vontade; (b) despersonalização, quando a pessoa não consegue seguir
seus princípios e pode gerar uma insensibilidade de sentimentos; (c) desmotivação
profissional, gerando sentimentos de incompetência e baixa autoestima no seu ambiente de
trabalho (MERCES et al. 2016).

1
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Um dos profissionais que pode apresentar essa síndrome é o professor. Durante sua
formação e carreira docente, pode passar por algumas dificuldades, dentre elas, a falta de
apoio do estado e da gestão escolar, falta de respeito por parte dos alunos, falta de materiais e
a desvalorização da profissão podem induzir os professores a estresses cotidianos
maleficiando a sua carreira e vida social (SILVA; BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2018).
Logo, entende-se que este conjunto de danos causados pelo estresse no cotidiano
profissional durante um longo período de tempo, possa acarretar na exaustão do indivíduo
para com o ambiente de trabalho (LEVY; NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2009). Diante do
exposto surge a questão norteadora deste estudo: quais são os fatores mais decisivos para uma
possível manifestação da Síndrome de Burnout em docentes da educação básica?
O objetivo desse estudo foi analisar a produção cientifica e identificar os principais
fatores que influenciam na Síndrome de Burnout em professores da educação básica.
Justifica-se esse estudo pela importância de identificar na literatura as causas e motivações
que possam acarretar essa doença nesse grupo de profissionais.
METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura com abordagem
descritiva e análise qualitativa. O levantamento dos dados na literatura aconteceu entre os
meses de agosto e setembro de 2019. Foram utilizadas duas bases de dados para a busca e
seleção das obras, sendo elas, Lilacs e SciELO. Os descritores utilizadas na busca foram:
“Síndrome de Burnout AND professores”, “Síndrome de Burnout AND docentes”, “Síndrome
de Burnout AND educação básica”, “Síndrome de Burnout AND educação física”.
Logo após a aplicação dos descritores nos indexadores foram encontrados (50) artigos,
em seguida ocorreu a seleção por meio da leitura do título, resumos. Aqueles selecionados nas
fases anteriores e que atenderam os critérios de elegibilidade da pesquisa, foi feita a leitura do
texto na integra. Por fim, restaram um total de 10 artigos para análise e discussão. O arco
temporal utilizado na busca dos textos foi de setembro de 2009 até setembro de 2019. A
coleta dos dados foi realizado no mês de setembro do respectivo ano.
Utilizou-se como critérios de inclusão: a) obras em português; b) obras que
apresentam uma abordagem sobre a Síndrome de Burnout em professores da educação básica;
c) artigos originais. Adotou-se como critérios de exclusão: a) indisponibilidade da obra

completa de forma gratuita em meio eletrônico; b) estudos pesquisados no ensino superior; c)
Artigos de revisão; d) resumos de dissertações ou teses.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra final foi composta por um total de 10 artigos relacionados a Síndrome de
Burnout na educação básica (DALCIN; CARLOTTO, 2018; SILVA et al. 2018; CARLOTTO
et al. 2015; ESTEVES FERREIRA; SANTOS; RIGOLON, 2014; DIEHL; CARLOTTO,
2014; DALAGASPERINA; MONTEIRO, 2014; CARLOTTO, 2011; BATISTA et al. 2010;
LEVY; NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2009; MOREIRA et al. 2009). Assim, foram
abordados neste tópico os principais pontos e descobertas, cometendo comparações e relações
dos estudos.
Os artigos expostos demostraram que a Síndrome de Burnout é derivada do conjunto
de cansaços, exaustões e estresses crônicos. Esses sentimentos são propícios e derivados do
ambiente de trabalho e principalmente pelo contato direto com pessoas. A profissão de
professor expõe esses profissionais diariamente a situações de conflito com alunos, pais,
direção das instituições, além das atividades extras que teoricamente não seriam de suas
responsabilidades, gerando assim altas cargas de trabalhos e contribuindo para uma exaustão
física e emocional. Em relação a estudos com professores de educação física, apenas um
estudo foi encontrado e apresentou baixa relação com a doença.
Carlotto (2011) e Carlotto e Palazzo (2016) corroboram com o exposto ao enfatizar
que a precariedade motivacional da administração escolar em possibilitar que o professor
coopere da construção do cronograma e nas propostas pedagógicas, influencia diretamente no
comportamento do docente, pois muitas vezes são tratados apenas como instrutores e
funcionários, essa titulação pode gerar um desinteresse, menosprezo e a falta de personalidade
do profissional.
A Burnout é compreendida por exaustão emocional, despersonalização e baixa
realização pessoal (MERCES et al. 2016). Essas três dimensões são os principais fatores
compreensíveis que induzem os profissionais para este problema. Os resultados do presente
estudo evidenciaram que entre as dimensões que compreende a Síndrome de Burnout, a
exaustão emocional apresentou-se a mais elevada dentre as três em todos os artigos da matriz
analítica. Esses achados indicam que esta dimensão é a principal precursora que influi as

pessoas para o desenvolvimento da doença. Holmes et al. (2014) apontou na sua pesquisa a
exaustão emocional como o ponto precursor para o surgimento da síndrome, pois os danos
emocionais causados a saúde do indivíduo interfere na qualidade de vida e trabalho, podendo
até o afastar da profissão.
Em relação a estudos com professores de Educação Física, esses profissionais
apresentaram baixas relações com a doença. Resultado esse, inesperado, visto que, como
enfatiza Guedes e Gaspar (2016) em razão das características e particularidades do ofício, os
professores de Educação Física também estão expostos a adentrarem na categoria de
profissionais com maiores facilidades de estresse no trabalho. Essas facilidades podem estar
ligadas e advindas do ambiente escolar, ou, preocupação em motivar os alunos para que os
mesmos sintam-se prazer em participar das atividades propostas.
Algumas formas de tratamentos dessa doença foram demostradas nos estudos, como a
intervenção de outros profissionais junto ao professor, aumentando assim a realização pelo
trabalho, autoeficácia que se mostrou eficaz na redução de sentimentos que ocasionam a
síndrome. Salientando assim, a importância que os órgãos públicos desenvolvam políticas
nacionais para estimular e apoiar os docentes.
Outros dados obtidos relevam a preocupação em buscar ajuda e formas de tratar essa
doença que até pouco tempo atrás era desconhecida, e, hoje ainda encontram-se dificuldades
para se autodiagnosticar, e, buscar atendimento médico, estendendo-se assim a recuperação
desses profissionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente estudo foi analisar a produção cientifica e identificar os
principais fatores que influenciam na Síndrome de Burnout em professores da educação
básica. Notou-se que os principais fatores relacionados a essa doença estão relacionados à
exaustão profissional, sendo eles, cansaços, exaustões e estresses crônicos advindo do
ambiente e convivência de trabalho do profissional. Ressalta-se que somente um estudo foi
desenvolvido com essa perspectiva com professores de Educação Física.
Tais problemas encontrados nos artigos que compuseram essa revisão sistemática
deixam em evidencia a necessidade de aprofundar estudos e pesquisas acerca dessa doença
que atinge os mais variados profissionais. Diante da modernização e desenvolvimento da

sociedade atual, o aumento de pessoas com doenças psicológicas cresce e em paralelo
acontece o aparecimento da Síndrome de Burnout, fazendo-se necessário novas pesquisas de
intervenção em vista de estimular a investigação acerca do tema.

BURNOUT SYNDROME IN BASIC EDUCATION TEACHERS: A
SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the scientific production and identify the main
factors that influence the Burnout Syndrome in basic education teachers. A systematic review
with a descriptive approach was carried out. It was evident from the analysis of 10 articles
that Burnout Syndrome is derived from a set of fatigue, exhaustion and chronic stress. These
feelings are propitious and derived from the work environment and especially from direct
contact with people.
KEYWORDS: Burnout Syndrome; Basic Education; Teachers.

EL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS PROFESORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
RESUMEM
El objetivo de este estudio fue analizar la producción científica e identificar los principales
factores que influyen en el Síndrome de Burnout en profesores de educación básica. Se
realizó una revisión sistemática con un enfoque descriptivo. Del análisis de 10 artículos se
desprende que el Síndrome de Burnout se deriva de un conjunto de fatiga, agotamiento y
estrés crónico. Estos sentimientos son propicios y se derivan del entorno de trabajo y,
especialmente, del contacto directo con las personas.
PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout; Educación Básica; Profesores.
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RESUMO
Analisa os conhecimentos do contexto de professores de Educação Física dos segmentos
iniciais da Educação Básica. Participaram do estudo quatorze professores de uma rede
municipal. Os dados foram obtidos via reuniões coletivas e entrevistas. Observa-se maior
conhecimento do microcontexto (ambiente de ensino), seguidamente pelo mesocontexto
(escola) e macrocontexto (comunidade). A incipiência deste conhecimento pode contribuir
para as dificuldades do trabalho integrado da EF.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; conhecimento do contexto; pensamento do
professor; formação de professores.
INTRODUÇÃO
Este estudo deriva de uma investigação de doutorado que objetivou analisar o
conhecimento pedagógico do conteúdo de professores de Educação Física (EF) para
compreender como a base de conhecimentos para o ensino organiza a prática pedagógica.
Para efeito de aprofundamento na presente discussão, objetiva analisar os conhecimentos de
professores de EF nos segmentos iniciais da Educação Básica (Educação Infantil (EI) e anos
iniciais no Ensino Fundamental (EF1)) sobre o contexto de trabalho, buscando responder à
seguinte questão: o que os professores referem objetivamente sobre as dimensões do micro,
meso e macrocontexto de trabalho, integrativo da base de conhecimentos para o ensino?

O presente trabalho contou com apoio financeiro para sua realização, concedido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/Brasil) - Código de Financiamento 001.
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QUADRO TEÓRICO
Tem sido cada vez mais crescente o interesse de pesquisadores em compreender a base
de conhecimentos necessária para a formação e atuação docente (SHULMAN, 1986, 1987,
GROSSMAN, 1990, COCHRAN et al., 1991, MIZUKAMI, 2004, MARCON; GRAÇA;
NASCIMENTO, 2010, MARCON, 2011). O quadro teórico clássico sobre a temática
respalda-se nas argumentações de Shulman (1986, 1987) que evidencia a existência de uma
base de conhecimentos necessária para o ensino.
Face às reinterpretações teórico-conceituais das determinações de Shulman (1986,
1987), para Grossman (1990) e Cochran et al. (1991), a base é composta, sumariamente, pelo
conhecimento do conteúdo; do sujeito; das estratégias pedagógicas gerais e do contexto. O
primeiro corresponde ao acúmulo dos conteúdos de ensino e dos conteúdos para ensinar; o
segundo inclui conhecer as características gerais e específicas dos alunos; o terceiro envolve
os processos de ensino, aprendizagem e gestão do ambiente de aula e, por fim, o
conhecimento do contexto – recorte desta discussão – envolve as características e formas
organizacional do ambiente de ensino, da escola e da comunidade envolvente em seus
aspectos regionais, sociais, econômicos e políticos (COCHRAN et al.,1991).
Grossman, Wilson e Shulman (2005) referem-se a três dimensões do conhecimento do
contexto: microcontexto (sala de aula/ambiente de ensino), mesocontexto (escola) e
macrocontexto (comunidade envolvente, legislação), analisados sob o ponto de vista da
formação inicial e de seus reflexos na atuação e qualificação docente. Para Mizukami (2004,
p. 35-36), ainda, o conhecimento do contexto considera “desde a micro-análise de interações
verbais até a macro-análise de escolas ou comunidades inteiras”.
Compreender o conhecimento de professores de EF sobre o que demonstram saber do
ambiente de ensino, da escola e da comunidade, intrinsecamente relacionadas no contexto de
trabalho, pode ampliar as possibilidades integradoras da área, sobremaneira, com crianças da
EI, tornando a EF [mais] articulada aos demais campos do conhecimento na escola.
DECISÕES METODOLÓGICAS
De fundamento qualitativo descritivo-exploratório, participaram quatorze professores
de EF da rede municipal de uma cidade do interior paulista brasileiro, com cerca de 30 mil
habitantes (IBGE, 2011). Os critérios de inclusão foram: ser professor de EF do município,

possuir carga horária de trabalho na EI e/ou EF1 e, voluntariamente, assinar o TCLE. O grupo
possui entre 25 e 49 anos de idade, todos licenciados em EF e com, no mínimo, um ano de
exercício na prefeitura.
Os dados foram coletados via reuniões em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPC)2, sistematizadas em diários de campo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e entrevistas de
aprofundamento (JANUÁRIO; ANACLETO; HENRIQUE, 2009). A análise dos resultados
pautou-se nos referenciais da análise de conteúdo de Franco (2008), os quais possibilitaram
categorizar os dados e desvendar significâncias acerca do objeto.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os professores demonstram conhecimentos sobre os três níveis, ainda que tenham sido
observadas diferenças no grau de aprofundamento entre eles. Cumpre destacar, em acordo
com Grossman, Wilson e Shulman (2005), que a análise empreendida na divisão das três
dimensões ocorre apenas para fins organizativos da discussão dos dados, pois estão
intrinsecamente relacionadas, justapondo-se aos outros elementos da base de conhecimentos
(GROSSMAN; WILSON e SHULMAN, 2005).
A análise dos diferentes enfoques permite afirmar que, majoritariamente, os
participantes obtêm conhecimentos do contato direto com a criança no ambiente de ensino,
i.e., da relação concreta nas instituições. O professor Omar expressa sua percepção a partir da
criança: “[...] às vezes a gente pensa só no objetivo da aula e às vezes a criança tá lá e ela
pega [aprende] mil outras coisas” (DIÁRIO DE CAMPO).
Denota-se uma tendência de aquisição do conhecimento circunscrito às questões da
prática de ensino. Estes dados são representativos do microcontexto, sendo alvo de maior
domínio do grupo. Segundo Shulman (1987), o conhecimento acerca dos alunos/crianças
(turma) advindos da sala de aula (espaço) contribui decisivamente para organização das
atividades pedagógicas sendo, portanto, indispensável na base de conhecimentos e
qualificação docente.
Para Grossman (1990) e Cochran et al. (1991), a atuação docente na dimensão do
quanto conhece do contexto, ainda pressupõe a interpretação da realidade e a consideração do
A atividade em HTCP foi conduzida na perspectiva da troca de conhecimentos, objetivando
compartilhar o cotidiano vivido nas instituições escolares. A proposta ocorreu por meio do diálogo,
reflexão e escuta do partilhar de experiências entre os professores.
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planejamento na gestão pedagógica. Por isso, é válido ponderar os conhecimentos do
mesocontexto, que transita desde as dinâmicas de funcionamento e intencionalidade
pedagógica, até aos aspectos da administração e gestão escolar.
Os professores sinalizam para as questões burocráticas ao perspectivarem condições
teórico-metodológicas mais amplas para o ensino. Incluem, assim, as dificuldades de planejar
pela escassez de tempo garantido a esta finalidade, somada à ausência de articulação dos
planos da EF com as demais componentes, sublinhando a percepção da necessidade de
envolvimento dos pares docentes. O professor Ari enfatiza: “É importante que os professores,
seja de EF, seja o pedagogo, trabalhem em conjunto e troquem informações” (DIÁRIOS DE
CAMPO).
Demandas deste cunho são históricas no campo da EF e relevam a premência de
ampliação do conhecimento do mesocontexto para desenho de ações que articulem o objeto
de estudo e investigação da EF com outras áreas do conhecimento, assim como o objeto de
outras áreas à EF. Ainda que seja legítima a percepção do contexto isolado da EF,
sobremaneira na EI, às dimensões demonstradas pelo conhecimento do mesocontexto se
posicionam secundariamente quando comparado ao microcontexto.
Na observância da nível macrocontextual, intricado às dimensões anteriores, tem-se
as maiores fragilidades em termos de conhecimento do grupo, ao expressarem poucas
contribuições do mesmo à prática de ensino.
O coletivo demonstra noções básicas dos contextos de vida das crianças, por exemplo,
reconhecendo a possibilidade tarefas que exigem acesso à internet (Professor Luis) ou ainda o
hábito de “soltar pipa” da comunidade nos meses de julho e agosto (Professor Omar), dos
quais buscam adequar as atividades em função do que demonstram perceber (possibilidades e
limitações) do entorno escolar. Além disso, fundamentam seus posicionamentos nos
entendimentos amplos dos normativos legais da Educação [Física]. Manifestam, por fim, que
a aquisição deste nível advém das escassas oportunidades de diálogo com os pais em reuniões
mensais e outras ações integrativas entre os familiares e a comunidade.
Esta complexa dimensão engloba as realidades educacional, cultural, social e
econômica dos alunos, das famílias e da comunidade envolvente a escola, os quais refletem
no ensino e aprendizagem (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 2005, MARCON;
GRAÇA; NASCIMENTO, 2011). Face a estas ponderações, os dados analisados revelam

reduzida expressividade que permita identificar o quanto os professores conhecem do
macrocontexto e, ainda, sobre a sua participação na organização do trabalho pedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados indicam que o conhecimento do contexto dos professores circunscrevese, majoritariamente, o ambiente onde as atividades da EF acontecem junto às crianças,
configurando maior domínio do grupo ao microcontexto. Os conhecimentos face ao meso
(ações de planejamento integrado) e macro (entorno da escola) aparecerem, respectivamente,
em segundo e terceiro plano, em que pese, a incipiência demonstrado ao último.
Com o cotejamento da literatura é possível afirmar que quanto mais os professores
souberem de cada um dos níveis do contexto, mais congregarão ao trabalho docente e,
consequentemente, uma elevação do alcance dos objetivos educacionais e da aprendizagens
dos alunos/crianças.
Atenção especial em âmbito da formação inicial e continuada de professores deve ser
requerida para ampliação destas dimensões, circunstancialmente, para implementação de
propostas integradas da EF na escola nos segmentos iniciais da Educação Básica.

ANALYSIS OF CONTEXT KNOWLEDGE OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN THE EARLY BASIC EDUCATION SEGMENTS
ABSTRACT
This study analyzes the context knowledge of Physical Education teachers in the early
segments of Basic Education. Fourteen teachers from a municipal network participated. Data
were obtained through collective meetings and interviews. There is greater knowledge of the
micro-context (teaching environment), followed by the meso-context (school) and, to a lesser
extent, macro-context (community). The incipience of this knowledge might justify the
difficulties of the integrated work of PE.
KEYWORDS: school physical education; context knowledge; teacher thinking; teacher
training.

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE MAESTROS
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS SEGMENTOS INICIALES DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA
RESUMEN
Analiza los conocimientos del contexto de los maestros de Educación Física en los primeros
segmentos de la Educación Básica. En el estudio participaron catorce maestros de una red
municipal. Los datos fueron colectados con entrevistas y reuniones colectivas. Existe un
mayor conocimiento del microcontexto (local de enseñanza), seguido del mesocontexto
(escuela) y, en menor proporción, del macrocontexto (comunidad). La insipiencia de este
conocimiento puede justificar las dificultades del trabajo integrado en la EF.
PALABRAS CLAVES: educación física escolar; conocimiento del contexto; pensamiento del
profesor; formación de profesores.
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“APRENDI A ME AVALIAR” NOTAS SOBRE O APRENDIZADO DO
PROCESSO AVALIATIVO1
Jhamisson Pereira Soares,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Marciel Barcelos,
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
RESUMO
Objetiva analisar as narrativas de professores sobre suas experiências com avaliação nos
estágios supervisionados na formação inicial em educação física. Utiliza o método narrativo,
sendo suas fontes produzidas por meio de grupo focal. Evidencia como as práticas
avaliativas são negligenciadas nos estágios supervisionados e como o foco do processo
avaliativo está centralizado no ensino em detrimento das aprendizagens.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; estágio supervisionado; formação inicial;
INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho foi analisar as narrativas de professores com formação em
educação física sobre suas experiências com a avaliação na formação inicial. Assim,
passamos a questionar que tão importante quanto compreender a projeção das práticas
avaliativas (SANTOS et al., 2018) é compreender como os praticantes inseridos nesse
processo formativo analisam suas experiências com a avaliação na formação inicial,
especialmente no âmbito do estágio supervisionado.
Dessa forma, ao analisarmos as narrativas, buscamos os sentidos atribuídos pelos
docentes à sua formação, com o intuito de compreender as apropriações realizadas que
permitiram a eles qualificar o entendimento sobre a realização de práticas avaliativas no
cotidiano escolar.
MÉTODO
Utilizamos o método narrativo nesta pesquisa que de acordo com Souza (2014)
permite ao pesquisado/narrador, revisitar suas experiências, analisando aquilo que lhe marcou
1
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e estabelecendo um caráter analítico as suas reflexões. Isso permite um olhar crítico sobre
suas experiências a partir da ação de rememoração.
O grupo focal foi nosso instrumento de produção de dados. Reunimos 6 professores
com formação em educação física que participaram da pesquisa de (COSTA; ALCANTARA;
BARCELOS, 2020) no mês de dezembro de 2020 com o intuito de rememorar as experiências
com o uso da avaliação nos estágios supervisionados em educação física na Universidade
Federal do Tocantins. Todos os professores são egressos das duas primeiras turmas do curso
de educação física da referida instituição
As perguntas utilizadas no grupo objetivavam rememorar os seguintes itens: a) o
aprendizado sobre avaliação educacional na formação inicial; b) o entendimento sobre o que é
avaliar e c) a relação das práticas avaliativas com o processo de ensino e aprendizagem.
NARRATIVAS SOBRE AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL
As primeiras narrativas registradas destacam o entendimento dos docentes sobre os
conhecimentos sobre o processo avaliativo que antecederam as disciplinas de estágio
supervisionado e como isso impactou em suas formações.
Nesse sentido, ao ser questionada sobre os conhecimentos que deram base para sua
prática avaliativa na formação inicial, a docente Yasmin destaca pontos importantes:
Eu penso que a base que a gente tem antes de chegar no estágio sobre
avaliação é muito rasa, a gente não tem um discussão ampla sobre, tanto que
pra gente chegar à ter uma maturidade de perceber que avaliação não é para
os alunos que estão lá, é também, mas a principal avaliação que a gente tem
que fazer ali no estágio é começar a avaliar as nossas aulas também, vê se a
gente começou a alcançar os objetivos, se está contribuindo na formação
daquelas crianças (NARRATIVA, YASMIN, 2020).

Yasmin estabelece uma crítica a sua formação, identificando uma das lacunas do
processo. Na análise do Projeto Pedagógico do Curso fica evidenciado que a única disciplina
que discute avaliação antes dos estágios é “didática”, entretendo, destacamos que as
discussões nesta disciplina, por meio da análise de sua bibliografia, evidenciam uma
aproximação mais consistente com outros aspectos do trabalho docente, como a elaboração de
planejamentos e planos de aula, compreensão do currículo, técnicas de ensino e discussões
históricas sobre o processo de pedagógicos da educação física.

É interessante como as narrativas vão se modificando sobre o mesmo assunto, se
anteriormente Yasmin destaca a necessidade da avaliação do “ensino” em detrimento das
“aprendizagens”, em outro momento, ela sinaliza sua preocupação com os alunos da educação
básica ao narrar.
A gente caí muito nesse erro de querer avaliar mais no sentido de nós
enquanto tá ministrando a aula do que se as crianças estão participando,
desenvolvendo, a aí a gente vai amadurecendo esse pensamento. Deveria ser
instigado desde o princípio para gente não deixar de avaliar a criança em si,
a adolescente, o jovem, se a gente estava contribuindo na formação deles.
(NARRATIVA, YASMIN, 2020).

A narrativa de Yasmin nos dá indícios da sua mudança de postura em relação ao
estágio no momento em que começa a perceber as funções da avaliação no processo de
ensino-aprendizagem.

Esse

amadurecimento,

é

atravessado

pela

compreensão

do

compromisso assumido com a instituição e as crianças que participam do percurso formativo
do docente. Assim, o entendimento que avaliar somente a si como docente não era a ação
adequada, Yasmin percebe que a avaliação tem que estar a serviço da aprendizagem
(BARCELOS, 2020).
PRA MIM AVALIAR É?
Na medida em que os docentes iam narrando suas memorias, percebemos como essas
experiências (BONDIA, 2002) transformaram o seu “eu” professor. Nesse sentido, as
narrativas dão indícios de como a transição de um estágio para outro configurou suas opções
avaliativas:
Para mim avaliar é julgar, é julgar, essa forma de julgar tem que ser flexível,
tem que julgar no todo e com cautela. Sempre pensar, né? uma avaliação
formativa que o professor se coloque no lugar do aluno, porque avaliar é
julgar (NARRATIVA, XICA, 2020).
Para mim avaliar é capitar o processo. Hoje além de avaliar nossa aula, eu
penso que a gente também tem que avaliar o aluno em si, tem que dar o
feedback para ele, vê se ele está desenvolvendo, se está ganhando algum
repertório motor, se a gente tá contribuindo nesse sentido com eles.
Avaliação formativa, mas dialogando com o paradigma da medida
(NARRATIVA, YASMIN, 2020).
E a partir dessa captação do processo eu ressignificar ele e também entender
as lacunas, o que a gente pode melhorar, o que pode acrescentar, o que pode
retirar do que esteja fazendo, então pra mim a avaliação é perceber, captar o

que a gente tá fazendo durante o processo da nossa regência.
(NARRATIVA, ZECA, 2020).

As narrativas apresentam indícios de uma concepção formativa de avaliação, que de
acordo com Santos (2005) e Barcelos (2020), está preocupada com as aprendizagens, sem o
intuito de gerar nota.
Contudo, cada professor evidencia aquilo que marca seu entendimento sobre
avaliação. Para Xica, a avaliação centraliza-se pelo ato de gerar juízo de valor sobre um
conhecimento, com o intuito de compartilhar essa informação com os alunos, já para a
Yasmin, que leva sua discussão para o paradigma motor, a avaliação deve ser sempre
utilizada a partir do sistema de feedback, realimentando as praticas docentes e discentes no
percurso formativo e Zeca, entende a prática avaliativa como ação investigativa (ESTEBAN,
2001), sendo o professor, além de mediador, aquele que busca as lacunas do processo para
qualificar o ensino e aprendizagem.
Dessa forma, percebemos como as opções avaliativas dos professores revelam o
entendimento estabelecido sobre as concepções avaliativas em circulação entre eles. Nesse
caso, sinalizamos a prevalência da avaliação formativa, apropriada por diferentes enfoques.
AS APROPRIAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ENSINOAPRENDIZAGEM
Nas narrativas foram identificadas diversas vezes a presença do aspecto autoavaliativo
com foco no ensino em detrimento da avaliação das aprendizagens das crianças.
Espera-se que os discentes em estágio supervisionado testem, falhem e ajustem suas
práticas avaliativas de acordo com as demandas do cotidiano escolar, esse movimento é
responsável pelo enriquecimento de suas práticas, sobre isso os professores narram.
A gente aprendeu muito a se autoavaliar, a avaliar nossas aulas, como nós
fazíamos a regência, mas não aprendemos como avaliar os alunos. A gente
tentava, das nossas formas, avaliar essa parte, porém a gente sabe que não
acontecia. Aprendemos a se autoavaliar, avaliar as nossas regências e as
regências dos colegas, porém sobre avaliar o aluno pouco tivemos
contribuição e respaldo teórico para fazermos esse tipo de avaliação.
(NARRATIVA, ZECA, 2020).
Quando começa o estágio a gente tá muito focado em alcançar o final dele e
ser aprovado, porque pra gente é um tabu na hora que tá nos primeiros

estágios, geralmente eram os estágios que aconteciam as OTP´s, e a gente
caia muito no erro de querer avaliar (NARRATIVA, YASMIN, 2020).

O foco na avaliação do ensino se dá pela necessidade de atingir a nota para ser
aprovado, como destaca Yasmin, contudo, essa preocupação descaracteriza o trabalho docente
e o próprio sentido do estágio supervisionado.
Nesse sentido, é importante ressaltar que diversas narrativas, as OTP (Orientação para
o Trabalho Pedagógico) são citadas como algo importante para os professores em estágio
supervisionado, aparentemente, é nesse espaço que eles se apoiaram no que diz respeito aos
processos avaliativos. As OTP davam suporte para os alunos, discutirem o avaliar, tanto a
própria regência como as regências dos colegas, eram um momento de discussão sobre o que
poderia melhorar.
Contudo, centralizava-se somente no ensino, criando uma percepção raza sobre o que
é avaliar em educação física escolar, especialmente considerando que o objeto da avaliação
são os aprendizados sobre os conteúdos de ensino da área (jogos, brinquedos e brincadeiras,
esportes, danças, lutas e etc.). Na perspectiva evidenciada pelas narrativas, nos parece reforçar
os achados de Costa, Alcântara e Barcelos (2020) que alertam para uma avaliação focada no
ensino e descontextualizada das demandas reais do professor no contexto real de trabalho,
especialmente na educação física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises apresentadas nesse estudo nos ajudaram tanto a compreender como
aconteciam as projeções das práticas avaliativas (SANTOS et al., 2018), mas também, como
os praticantes analisam suas experiências no âmbito do estágio supervisionado, fazendo uma
releitura das suas experiências (SOUZA, 2014).
As narrativas apresentam as tensões existentes no percurso formativo, destacando a
prevalência de uma perspectiva formativa de avaliação, mas que, ao entrar na escolar, se
materializa fortemente no processo de ensino, fato esse evidenciado nas narrativas,
desconfigurando a necessidade de avaliar as aprendizagens dos alunos que compartilham dos
espaços formativos com os alunos em estágios supervisionado.
As análises feitas nesse estudo apontam a necessidade, de novas pesquisas no cenário
da formação inicial sobre avaliação para aprendizagem no âmbito da formação inicial, com o

intuito de entender como essa problemática é enfrentada em outras instituições de ensino
superior.

NARRATIVE ON EVALUATION IN INITIAL TRAINING IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
It aims to analyze the narratives of teachers about their experiences with evaluation in
supervised internships in initial physical education training. It uses the narrative method, its
sources being produced through a focus group. It shows how evaluation practices are
neglected in supervised internships and how the focus of the evaluation process is centered on
teaching at the expense of learning.
KEYWORD: assessment; supervised internships; Initial formation;

NARRATIVAS DE AVALUACIÓN EM LA FORMACIÓN IICIAL EM
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las narrativas de los docentes sobre sus experiencias con la
evaluación en prácticas supervisadas en la formación inicial de educación física. Utiliza el
método narrativo, sus fuentes se producen a través de un grupo focal. Muestra cómo se
descuidan las prácticas de evaluación en las pasantías supervisadas y cómo el enfoque del
proceso de evaluación se centra en la enseñanza a expensas del aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: evaluación; pasantías supervisadas; Formación inicial;
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ATIVIDADES FORMATIVAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFU EM TEMPOS DE PANDEMIA1
Marina Ferreira de Souza Antunes,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Solange Rodovalho Lima,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Rita de Cassia Fernandes Miranda,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Gabriela Machado Ribeiro,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
O Programa de Atividades Formativas Complementares foi organizado em quatro eixos
temáticos envolvendo as dimensões da formação docente em educação física. Realizado de
agosto a dezembro de 2020 em forma de lives on-line e em tempo real. O trabalho objetiva
descrever e apresentar as atividades do eixo temático “A Educação em Tempos de
Pandemia”. Os dados foram coletados no questionário on-line, respondido pelo público das
lives e indicam o cumprimento das metas traçadas.
PALAVRAS-CHAVE: Formação docente; Prolicef; Educação Física.
INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcado pelo contexto pandêmico produzido pela Covid-19. Vários
países fecharam escolas em todo o mundo, impactando 70% da população de estudantes. O
fechamento das escolas e universidades no Brasil afetou mais de 52 milhões de estudantes,
sendo que no Ensino Superior impactou 8,5 milhões de estudantes (UNESCO, 2020). A
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) suspendeu o calendário acadêmico e todas as
atividades acadêmicas presenciais e em julho de 2020 o Conselho de Graduação, aprovou a
Resolução nº 7/2020, que autorizou a adoção, em caráter excepcional e facultativo, das
Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais (AARE), no âmbito do ensino da Graduação.
(UFU, 2020).
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Consoante ao preconizado no inciso II do Art. 4º, desta Resolução, foi instituído o
Programa de Atividades Formativas Complementares do Curso de Licenciatura em Educação
Física (PROLICEF/UFU) como Atividade Acadêmica Complementar.
Este trabalho objetiva descrever e apresentar a experiência vivenciada na
implementação do PROLICEF/UFU e, em específico, no eixo temático 1 “A Educação em
Tempos de Pandemia”. Serão apresentados os objetivos do programa, sua metodologia e os
dados coletados durante as atividades deste eixo.
PROLICEF/UFU: EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DE PANDEMIA
Frente ao desafio imposto pela Resolução nº 07/2020, o grupo de docentes do Curso
de Licenciatura em Educação Física, a partir de discussões e considerando algumas pesquisas
sobre a educação à distância, como a de Lazzarotti Filho et al. (2015) e sobre a integração das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na formação em educação física
(BIANCHI; PIRES, 2015) as quais constataram dificuldades relacionadas à insegurança e não
domínio das TDIC por docentes do Ensino Superior; além da intensificação do trabalho
docente e a não presença física na interação no ambiente virtual, deliberou pela não oferta de
disciplinas, obrigatórias ou optativas, do curso, remotamente, no primeiro momento das
AAREs.
O PROLICEF/UFU é caracterizado institucionalmente como um conjunto de
atividades complementares extensionista, cujo objetivo central é oferecer atividades que
promovam o aprofundamento e a atualização cientifica, técnica, tecnológica e cultural de
conhecimentos específicos da Educação e da Educação Física Escolar, de maneira a
complementar a formação inicial e continuada, especialmente durante o período de suspensão
das atividades presenciais.
O Programa propôs-se a: 1) Possibilitar a continuidade de estudos pelos e pelas
discentes durante o período do estado de emergência; 2) Estimular a permanência da
comunidade universitária em suas casas, durante o período de isolamento social por meio da
oferta de atividades extracurriculares que possam enriquecer o desenvolvimento profissional
no campo da Educação Física; 3) Promover o aprofundamento e a atualização cientifica,
técnica, tecnológica e cultural de conhecimentos específicos que complementem a formação
inicial e continuada; entre outros. Foi organizado em quatro eixos temáticos, abarcando temas

das dimensões da formação docente em educação física: 1) A Educação em Tempos de
Pandemia; 2) Dimensões Político-Culturais da Escola e da Educação Física; 3) Abordagens
da Educação Física Escolar e suas Proposições Curriculares; 4) Conteúdos e Prática da
Educação Física. Participaram 49 palestrantes de 26 instituições, entre universidades, redes de
ensino, iniciativa privada e órgãos ligados à educação e à educação física.
Metodologicamente, o Programa realizou atividades tipo live, on-line e em tempo real,
de agosto a dezembro de 2020, duas vezes por semana e duração de 2h. Nas atividades os/as
participantes via Chat público, podiam emitir comentários e/ou formular questões. Todas as
lives eram mediadas por docentes e/ou técnicos/as da universidade e aconteceram na
plataforma Stream Yard e transmitidas via canal PROLICEF no Youtube, onde permanecem
disponíveis para visualização.
Apresenta-se a seguir os dados relativos ao eixo temático A Educação em Tempos de
Pandemia, coletados no Siex/UFU e nos relatórios criados a partir das planilhas geradas pelo
formulário Google sobre as lives. A opção aqui foi apresentar alguns dados gerais do
Programa e os dados específicos desse eixo. Os dados sistematizados permitem verificar o
cumprimento, ou não, dos objetivos do PROLICEF.
O gráfico 1 apresenta os dados sobre a escolaridade dos/das participantes de todas as
lives e é um indicativo de que o Programa conseguiu abranger tanto a comunidade interna,
como docentes, técnicos/as e estudantes de graduação em educação física, como a
comunidade externa.
Gráfico 1 – Nível de escolaridade dos participantes

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

De acordo com o gráfico 1, 56% foram estudantes da graduação, 11% especialistas,
10% mestrado, 9% doutorado, 8% ensino médio, 4% pós-graduação, mas não disseram o
nível, 1% pós-doutorado e 1% outros. Quanto ao vínculo com a UFU, 314 pessoas
informaram não possuir vínculo e 47 foram ex-estudantes da instituição.
Para a avaliação final do Programa foi elaborado outro formulário, que identificou o
local de residência dos/das participantes. Identificamos pessoas de dezesseis Estados
brasileiros, além do Distrito Federal e distribuídas em 53 cidades. A maioria foi de Minas
Gerais. Esses dados corroboram para que se afirmar que o PROLICEF/UFU atendeu, e até
superou as expectativas iniciais e objetivos do Programa.
Houve palestrantes de todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte. Ou
seja, o Programa contou a parceria de estudiosos/as e pesquisadores/as, das mais diversas
áreas, de todo o Brasil, que foram fundamentais para a implementação dos objetivos
propostos no PROLICEF/UFU. O quadro 2 sistematiza esses dados.
Quadro 2 – Estado de residência dos/das participantes do PROLICEF/UFU

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021

No eixo temático “A Educação em Tempos de Pandemia”, foram seis eventos, sendo
duas palestras, com um/a ministrante, e quatro mesas redondas, com duas pessoas. Na palestra
de abertura “Os riscos de retrocessos à educação pública na atual conjuntura”, tivemos 115
pessoas inscritas. Quanto à atuação profissional, a maioria foi de estudantes de graduação
(54), em seguida profissionais da rede federal de ensino (25), rede municipal (16), rede

estadual e outros locais foram 9 em cada, estudantes de pós-graduação (2) e rede de ensino
distrital (1). Noventa pessoas possuíam vínculo com a UFU, entre discentes, técnicos/as e
docentes; sete ex-estudantes e dois ex-docentes; dezesseis não possuem vínculo. Quanto ao
gênero, 74 pessoas foram do gênero feminino e 41 do masculino.
O segundo evento foi a Mesa Redonda: “Conhecimento científico na Educação Física
e o enfrentamento do obscurantismo”. O público constituiu-se de 118 pessoas. Os dados em
relação à formação acadêmica dos/das participantes estão no gráfico 3.
Gráfico 3 – Nível de formação dos/as participantes do evento em 12/08/2020

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Quanto ao gênero dos/das participantes, 36% eram do masculino e 64% do feminino.
Em relação à escolaridade, foram 55 estudantes de graduação; seis de pós-graduação; cinco
docente da rede estadual, dezesseis da rede municipal, 33 da rede federal e três pessoas
disseram outros. A maioria (70%), foi de pessoas com vínculo, entre discentes, docentes ou
técnicos/as; da comunidade externa foram 21%.
O terceiro evento também foi uma Mesa Redonda com o tema: “Iniquidades sociais e
atividade física: antes e durante pandemia”. Foram 118 participantes, sendo estudantes desde
o ensino médio (8,9%) ao pós-doutorado (0,8%) e a maioria eram graduandos (51,6%).
Participaram ainda pessoas com mestrado (8,1%), especialização (7,3%), doutorado (8,9%) e
graduação incompleta (0,8%). A maioria (70%) possui vínculo com a UFU e o público
feminino também foi maioria, com 73 pessoas e o masculino com 45.
A Mesa Redonda “Tempos de Pandemia: Efeitos na Educação Básica e na Educação
Física Escolar” foi o quarto evento desse eixo. Acompanharam ao vivo 104 pessoas, sendo 61
mulheres e 43 homens. Sobre a escolaridade, 10,11% foram estudantes do ensino médio,
59,98% estudantes da graduação, 14% especialistas, 11% doutores/as e 1% não identificou.

Quanto à atuação profissional, 61 estudantes da graduação, 5 de pós-graduação, 43
professores/as, sendo 2 da rede particular, 3 da rede estadual, 20 da rede municipal e 19 da
esfera federal. Uma pessoa disse atuar em academia, outra autônoma e uma docente
universitária, mas não identificou a rede de atuação.
O quinto evento, foi a mesa redonda: “Estabilidade emocional na Pandemia, O que
fazer?” Participaram 91 pessoas, sendo 66 do gênero feminino e 25 do masculino. Sobre a
escolaridade, o predomínio de participantes foi de estudantes de graduação com 49,53%. Já
os/as estudantes do ensino médio foram 5,6%, com especialização 16,17%, mestrado 12,13%,
doutorado 7,8% e marcaram outros 2,2%.

Quanto à atuação profissional 43,47% foi

estudantes de graduação, 6,7% de pós-graduação, 41,16 se declaram docentes, sendo 7,8% da
rede estadual, 18,20% da rede municipal e 15,16% da rede federal. Já 2,2% disseram ter outra
atuação profissional. Quanto ao vínculo com a UFU, entre discentes (58,64%), docentes
(8,9%) e técnicos (1,1%) possuíam vínculo e sem vínculo foram 19%, ex-discentes (6%),
outros (1%).
O último evento do eixo: “Possibilidades de assistência ao estudante da UFU em
tempos de pandemia”, foi acompanhado por 71 pessoas ao vivo. Sobre a escolarização
40,77% estudantes da graduação, 10,3% especialistas; 7,10% com mestrado; 5,7% com
doutorado, 1,1% pós-doutorado e 7,10% estudantes do ensino médio. Quanto à atuação
profissional 29,42% estudantes de graduação e 4,6% de pós-graduação, 33% atuam nas redes
de ensino, sendo 4,6% na rede estadual de ensino, 11,16 na rede municipal e 17,24 na rede
federal, 4,6% disseram ter outra atuação profissional, sem especificar qual. Sobre o vínculo
com a UFU, 44,64% discentes da universidade, 5,7% docentes, 2,3% técnico/a
administrativo, 5,7% se identificaram como ex-discentes, 17% não tinham vínculo com a
UFU e 1,2% marcaram outros.
O Programa cumpriu as metas estabelecidas, em especial, no que diz respeito ao
diálogo entre docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física e a comunidade interna
e externa à UFU, durante AAREs, bem como o aprofundamento e atualização da formação
científica, técnica, tecnológica e cultural de conhecimentos na área da Educação Física, que
complementem a formação inicial e continuada no período de suspensão das atividades
acadêmicas presenciais.

Conclui-se que o Programa cumpriu os objetivos propostos pela Resolução no
contexto da pandemia da Covid-19, promovendo ações que contribuíram com a continuidade
de estudos pelos discentes, valorizando também as atividades curriculares e extracurriculares
que sirvam para o enriquecimento e o desenvolvimento profissional dos/as discentes.

FORMATIVE ACTIVITIES OF UFU'S PHYSICAL EDUCATION
GRADUATION IN PANDEMIC TIMES
ABSTRACT
The Complementary Training Activities Program was organized into four thematic axes
involving the dimensions of teacher training in physical education (PE) at the Federal
University of Uberlândia (UFU). It was held from August to December 2020 in the form of
Record videos and lives. The article aims to describe and present the activities of the thematic
axis “Education in Times of Pandemic”. The data were collected in an online questionnaire,
answered by the audience of the lives and indicate the fulfilment of the established goals
KEYWORDS: teacher training; Prolicef; physical education.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO DE GRADUACIÓN
EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UFU EN TIEMPOS DE PANDEMIA
RESUMEN
El Programa de Actividades Complementarias de Formación se organizó en cuatro ejes
temáticos que involucran las dimensiones de la formación del profesorado en educación
física. Realizado de agosto a diciembre de 2020 en forma de lives online y en tiempo real. El
trabajo tiene como objetivo describir y presentar las actividades del eje temático “Educación
en tiempos de pandemia”. Los datos fueron recolectados en el cuestionario en línea,
respondidos por la audiencia de las lives e indican el cumplimiento de las metas establecidas.
PALABRAS CLAVES: formación docente; prolicef; educación física
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AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: PRESCRIÇÃO DO ENSINO EM TRÊS
UNIVERSIDADES SULAMERICANAS1
Kézia Alves Moreira Dutra,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Jean Carlos Freitas Gama,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Wagner dos Santos,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Objetiva analisar que âmbitos da avaliação são ensinados na formação inicial em Educação
Física de três universidades sul-americanas. De natureza exploratória, utiliza o método
comparativo como abordagem teórico-metodológica. São ofertadas 144 disciplinas nas três
instituições, duas delas são específicas de avaliação e as outras 13 mencionam o ensino da
mesma. Grande parte das disciplinas visam a avaliação como produto final do processo de
ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: âmbitos da avaliação, Educação Física; formação inicial.

INTRODUÇÃO
Estudos envolvendo o tema avaliação educacional nos cursos de formação de
professores evidenciam diferentes aspectos e ao mesmo tempo indicam lacunas.
Especificamente em contexto latino-americano, observamos iniciativas de pesquisadores que
tem analisado: a) as concepções e percepções dos professores em formação sobre avaliação
(GALLARDO-FUENTES; LÓPEZ-PASTOR; CARTER TRUILLIER, 2017) b) os usos que
são feitos de determinados instrumentos avaliativos (MALDONADO-FUENTES, 2020); e c)
o modo como se constitui a prescrição da avaliação nos cursos de formação inicial (PAULA
et al., 2018).
A maioria dos trabalhos concentram-se no estudo local do tema e pouco comparam os
contextos em diferentes países. Com isso, há necessidade de ampliação de estudos
1
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relacionados ao tema, já que é importante analisar a formação nas universidades, em
específico a prescrição do ensino da avaliação. Pesquisas como as de Arredondo e Diago
(2010) enfatizam que a avaliação educacional deve ser contemplada por diferentes disciplinas
do currículo, sobretudo nos cursos de EF.
Objetivamos analisar que âmbitos da avaliação são ensinados nos cursos de formação
de professores em Educação Física (EF) da Universidade Federal do Espirito Santo
(Ufes/Brasil), da Universidad de la Republica (Udelar/Uruguai) e da Universidad Nacional la
Matanza (Unlam/Argentina), compreendendo as prescrições de ensino desta nos planos.
METODOLOGIA
Caracteriza-se como pesquisa qualitativa e de natureza exploratória, análise críticodocumental e o método comparativo (BLOCH, 1998) como abordagem teórico-metodológica.
Utiliza como fonte os currículos prescritos (SACRISTÁN, 2000) dos cursos de formação
docente em EF da Ufes, da Udelar e da Unlam.
Com base nos objetivos e no método empregado, estabelecemos critérios de inclusão
das fontes: a) ser uma universidade pública que oferta o curso de EF; b) ter interesse em
participar da pesquisa e disponibilizar os planos de ensino. Assim, nosso banco de fontes é
composto por 144 planos das três instituições. Utilizamos o software Microsoft Excel versão
2010 para tabulação em planilhas e organização de um banco de dados.
Em relação as fontes, não nos interessou julgá-las, mas interrogá-las, entendendo-as
como artefatos culturalmente construídos e repletos de intencionalidades (BLOCH, 1998). Ao
explorarmos os documentos, observamos os vestígios deixados nas pistas e indícios
(GINZBURG, 2002) trazidos por eles e as intencionalidades presentes no ensino da avaliação.
ANÁLISE E DISCUSSÕES: INVESTIGANDO O ENSINO DA AVALIAÇÃO EM TRÊS
PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL
Após mapear as disciplinas dos cursos, selecionamos aquelas em que o ensino da
avaliação se faz presente em algum momento. Sintetizamos as análises no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Disciplinas que mencionam o ensino da avaliação
Disciplina
Planificación, Metodología y Evaluación de la
Educación Física
Estadística y Evaluación de las Actividades Físicas

Instituição
Udelar

Gimnasia Artística

Unlam
Udelar

Didáctica General

Unlam

Metodologia de la Enseñanza de la Educación Física
Softbol
Fisiología del Ejercicio
Ética y Deontología Profesional
Seminario de Tecnología Deportiva
Medicina Deportiva

Seminário Articulador de Conhecimentos III
Didática
Educação e Inclusão

Ensino-aprendizagem

Unlam
Unlam
Unlam
Unlam

Ensino-aprendizagem
De Sistemas
Ensino-aprendizagem
Ensino-aprendizagem

Ufes
Ufes
Ufes
Ufes

Seminário Articulador de Conhecimentos IV

Institucional

Unlam

Unlam

Política e Organização da Educação Básica

Âmbito da Avaliação
Ensino-aprendizagem e
Institucional
Ensino-aprendizagem e de
Sistemas
Ensino-aprendizagem

Ufes
Fonte: dados da pesquisa

Ensino-aprendizagem
De Sistemas
Institucional
Ensino-aprendizagem
Ensino-aprendizagem
Institucional

As primeiras análises demonstram que duas disciplinas são específicas de avaliação,
outras 13 mencionam sobre o ensino da mesma e os seus âmbitos. A partir da leitura e análise
inicial dos planos e no diálogo estabelecido com Andres (2000) e Paula et al (2018), captamos
três âmbitos centrais da avaliação presentes nos conteúdos de ensino das disciplinas, a saber:
ÂMBITO DA APRENDIZAGEM
O ensino da avaliação da aprendizagem como conteúdo faz-se presente em 10 das 13
disciplinas do Quadro 1, com aspectos voltados à valorização do processo de ensinoaprendizagem. Destas, duas são específicas do ensino da avaliação e acabam abrangendo mais
âmbitos. Alguns elementos fazem com que elas se aproximem, com mostram os objetivos:
•

“Presentar a la planificación, la metodología y la evaluación como objetos de
reflexión teórica.”- Planificación, Metodología y Evaluación de la Educación
Física (UDELAR, 2017, p. 2)

•

“Que el alumno reconozca la distinción entre evaluación de la actividad física
y de la aptitud física, e identifique y aplique correctamente los instrumentos
adecuados para cada dominio. Unidad 1. Introduccion a la medicion y
evaluacion en educacion física” - Estadística y Evaluación de las Actividades
Físicas (UNLaM, 2017, p. 2).

As disciplinas específicas trazem perspectivas diferentes ao abordarem o ensino da
avaliação nos objetivos e nas unidades didáticas, sendo que a da Udelar tem como base
discussões epistemológicas, relacionando o planejamento, metodologia e avaliação. Já a da
Unlam aponta o ensino da avaliação pautado em aspectos físicos.
Dialogando com Arredondo e Diago (2010), entendemos que essa avaliação é
desenvolvida na relação entre professor e aluno, produzindo resultados a partir da prática
avaliativa e estabelecendo a relação entre os objetivos planejados, sua execução e se foram
atingidos.
Grande parte das disciplinas que não são específicas, mas que têm como base a
avaliação da aprendizagem, são da Unlam e possuem natureza voltada às dimensões anátomofisiológicas. Dentre elas algumas se aproximam com as da Udelar, já que a avaliação é
voltada a aspectos físicos e motores ou avaliação de medidas, conforme os planos:
“Análisis de los elementos constitutivos de este deporte: reglamentos de competencia,
características de los diferentes aparatos femeninos y masculinos, formas de evaluación"Gimnasia Artística (UDELAR, 2017, p. 2);
“La evaluación de la aptitud física y actividad física y el mejoramiento de las
capacidades físicas”- Seminario de Tecnología Deportiva (UNLaM, 2017, p. 2).
Sarni et al. (2018) auxilia a compreender tal contexto. Para eles, as práticas
avaliativas precisam estar relacionadas com os programas de disciplinas cursados pelos
professores na formação inicial. Esse é um indício que nos fornece pistas sobre uma possível
aproximação que deve ser feita entre as concepções formativas, os conteúdos de ensino e as
práticas avaliativas.
ÂMBITO INSTITUCIONAL E DE SISTEMAS
Das disciplinas categorizadas, três relacionam-se a avaliação institucional, são elas:
“Planificación, Metodología y Evaluación de la Educación Física” (UDELAR) (específica

do ensino da avaliação), “Seminário Articulador de Conhecimentos III” (UFES) e
“Seminário Articulador de Conhecimentos IV” (UFES). Arredondo e Dago (2010) afirmam
que essa é uma importante forma de se avaliar um projeto educativo como um todo.
Aa disciplinas da Ufes apontam como conteúdo programático: “elaboração coletiva de
critérios para avaliação parcial do curso e do processo de formação'', trazendo o conteúdo de
avaliação superficialmente, somente a avaliação do curso e do processo de formação,
permitindo reflexões para promover melhora no processo de ensino-.
Em relação a disciplina da Udelar, ela aborda, em seu plano, a discussão entre
planejamento, metodologia e avaliação, trazendo propostas de avaliação da aprendizagem, do
ensino e do projeto de trabalho. Por ser uma disciplina específica de avaliação, contempla
uma maior discussão comparada as demais.
Das disciplinas do Quadro 1 tratam o âmbito da avaliação de sistemas, sendo:
“Estadística y Evaluación de las Actividades Físicas”- o ensino da avaliação em relação a
medidas em larga escala, por meio de análises descritivas quantitativas-. São abordadas
avaliações

voltadas

a

dimensões

anátomo-fisiológicas,

referindo-se

a

conceitos,

classificações, atividade física, exercício físico e aptidão física.
Na unidad 1, “Interpretación y presentación de resultados. Gráficos”, há a elaboração
desses dados em grande escala. Tal abordagem se justifica devido a concepção de EF
assumida no curso na Unlam, que é diferente em comparação a UFES. Dessa forma, notamos
que esse âmbito possui suas singularidades e, contexto e concepções de sistemas de ensino,
precisam ser levados em consideração.
A matéria “Política e Organização da Educação Básica” (UFES), aponta conteúdos
voltados a elaboração de dados de larga escala, mas com uma abordagem pedagógica. Não há
muitas informações no plano, apenas o tópico a “Avaliação da Educação Básica”, o que nos
fornece sinais do conteúdo de ensino tratado.
Paula et al. (2018) mapeou o ensino da avaliação em oito países da América Latina
hispanofalantes e encontrou 45 disciplinas específicas distribuídas em 38 instituições e, desse
total, 51% são ofertadas no Chile.
Destaca-se que é privilegiado o debate sobre as dimensões do currículo, da avaliação
do ensino e da aprendizagem articuladas à EF. Já o ensino da avaliação institucional e de

sistema se apresenta de forma tímida e desarticulada das questões relacionadas com a EF.
Dessa forma, compreendemos que é fundamental captar tais âmbitos e dar visibilidade a eles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo objetivou analisar que âmbitos da avaliação são ensinados nos
cursos de formação de professores em EF da Ufes (Brasil), da Udelar (Uruguai) e da UNLaM
(Argentina), compreendendo as prescrições de ensino desta nos planos.
É preciso considerar que ao trabalharmos com o método comparativo, é necessário
levar em consideração as diferenças e aproximações entre os países e diferentes culturas.
Outro ponto diz respeito a natureza das disciplinas, fator esse que está correlacionado com a
concepção de formação presente nas universidades.
Notamos que grande parte das disciplinas contemplam a avaliação da aprendizagem.
Isso significa que a prioridade das mesmas não está centrada no ensino da avaliação e sim
como ela será realizada no decorrer do curso, isto é, a avaliação compreende-se como o
resultado do processo de ensino. Entretanto, existem duas exceções, que são as disciplinas
que incluem em seus planos de curso o ensino da avaliação. Essas vão além do produto final
do processo de ensino-aprendizagem, pois trazem aspectos de como avaliar e as discussões
que perpassam internamente a avaliação.
Ainda são poucas as iniciativas de ensino da avaliação no âmbito institucional e de
sistemas, o que se mostra como um desafio para os cursos de formação de professores.
Indicamos a necessidade de estudos futuros sobre a temática de maneira comparada em
diferentes países latinos e dando voz aos sujeitos envolvidos no processo.

EVALUATION OF INITIAL TEACHERS' TEACHING IN PHYSICAL
EDUCATION: PRESCRIPTION OF TEACHING IN THREE SOUTH
AMERICAN UNIVERSITIES
ABSTRACT
It aims to analyze which areas of assessment are taught in initial training in Physical
Education at three South American universities. A exploratory study, it uses the comparative
method as a theoretical-methodological approach. 144 subjects are offered in the three
institutions, two of them are specific for assessment and the other 13 mention its teaching.
Most of the disciplines aim at assessment as the final product of the teaching-learning
process.

KEYWORDS: scopes of assessment, Physical Education; Initial formation.

EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES EN
EDUCACIÓN FÍSICA: PRESCRIPCIÓN DE DOCENCIA EN TRES
UNIVERSIDADES SUDAMERICANAS
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar qué áreas de evaluación se imparten en la formación inicial en
Educación Física en tres universidades sudamericanas. De naturaleza exploratorio, utiliza el
método comparativo como enfoque teórico-metodológico. Se ofertan 144 asignaturas en las
tres instituciones, dos de ellas específicas de evaluación y las otras 13 mencionan su
enseñanza. La mayoría de las disciplinas tienen como objetivo la evaluación como producto
final del proceso de enseñanza-aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: ámbitos de evaluación, Educación Física; Formación inicial.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
SABERES DINAMIZADOS1
Gina Guimarães,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA-ESSA)
Lizandre Maria Lins Machado,
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA-ESSA)
RESUMO
Objetivamos socializar experiências realizadas pelo subprojeto de Educação Física no
(PIBID), desenvolvidos, entre os anos 2014/2017. Abordamos os dados qualitativamente para
compreender o processo. A narrativa é companheira para apontar caminhos, processo e a
dinâmica da aprendizagem formativa. Encontramos articulações dos diferentes saberes, e
vivências que contemplaram temáticas diversas e atuais. Certamente conseguimos realizar a
dinamização de vários saberes docentes no processo formativo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Saberes Docentes; PIBID.

INTRODUÇÃO
No intuito de analisar a mobilização e construção de saberes docentes, o presente
trabalho tem por objetivo socializar experiências realizadas pelo subprojeto de Educação
Física no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvidos na
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA), entre os anos 2014 e 2017. Aprovado
pela primeira vez na instituição com Edital CAPES PIBID n° 061/2013 da portaria 096/2013,
organizou-se 3 núcleos de Educação Física na Instituição, porém o PIBID atendia a mais 6
subprojetos de outras áreas de conhecimento na localidade.
O subprojeto Educação Física, intitulado Educação Física – Articulações entre
Linguagens, Corpo e Movimento –, teve como objetivo contribuir para a formação inicial
proporcionando, a partir da articulação entre Escola-Instituição de Ensino Superior, a criação
de um campo de atuação docente na área, na educação básica, aos futuros professores de
Educação Física em formação inicial junto aos professores em atividade nas escolas,
envolvidos nos processos de formação continuada, um incremento da qualificação dos
processos de organização e sistematização de conhecimentos específicos da área em prol da
1
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qualificação da prática pedagógica da Educação Física Escolar a partir de articulações entre
linguagem, corpo e movimento com vistas ao diálogo interdisciplinar dentro da dinâmica
escolar.
Na perspectiva da Formação Inicial de professores compreendemos que esta tem
importância ímpar, pois cria as bases sobre as quais esses profissionais vêm a ter condições de
exercer a atividade educativa na escola. Se bem realizada permite uma posterior formação em
serviço ou aos processos de formação continuada, aperfeiçoando-se profissionalmente. Isto
porque se compreende que o papel da escola e a função dos professores é ensinar com vistas
ao acesso aos conhecimentos básicos para interpretação do mundo, para uma verdadeira
formação de valores e de exercício de cidadania, com autonomia e responsabilidade social
(GATTI et.al., 2011).
Buscamos pensar a Educação Física a partir de articulações entre linguagem, corpo e
movimento a partir da compreensão e articulação dos saberes dos docentes. Segundo Tardif
(2002) chama de saber docente um saber plural formado pelo amálgama, mais ou menos
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares
e experienciais. Segundo este, o docente tem um saber plural, temporal, evolutivo e dinâmico,
adquiridos através da experiência profissional constituindo sua competência docente. É a
partir deles que os professores avaliam sua formação anterior ou sua formação ao longo da
carreira. Os saberes da formação profissional do professor (das ciências da educação e da
ideologia pedagógica), como um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições
encarregadas de formar professores; os saberes disciplinares, selecionados pelas instituições
universitárias, que correspondem aos diversos campos do conhecimento e integram a prática
docente através da formação (inicial e continuada) dos professores nas diversas disciplinas
das IES; os saberes curriculares formados pelos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a
partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos
e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita
apresentados sob a forma de programas escolares, objetivos, conteúdos, os quais os
professores devem aprender a aplicar e, por fim, os saberes experienciais (ou saberes
práticos), específicos, baseados no trabalho cotidiano dos professores e no conhecimento de
seu meio, que brotam e são validos pela experiência, individual e coletiva sob a forma de
habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-ser, dinamizaram as ações de cada

participante do PIBID. Para Gauthier et. al. (1998) existe um reservatório composto por
vários saberes – disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica,
experienciais e da ação pedagógica. Segundo França (2003) os saberes da experiência cultural
são entendidos como toda e qualquer experiência construída e/ou vivida na práxis social, ou
seja, os saberes que são construídos e expressos pela via das manifestações da vida cotidiana
dos profissionais: o assistir a um filme, a copa do mundo, as olimpíadas, um jogo de várzea,
uma apresentação de repentistas, uma apresentação musical, um espetáculo de dança, as
experiências de uma viagem, os valores culturais dos ciclos folclóricos, uma visita a uma
exposição, a vivência em atividades e/ou esportes de aventura, enfim, experiências vividas
junto à cultura no dia a dia.
Realizamos uma análise nos documentos/relatórios do nosso núcleo, acima
identificado, nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, sobre as ações desenvolvidas com nossos
bolsistas, supervisoras e coordenação de área. O contexto social para o desenvolvimento do
PIBID foi o Município de Arcoverde-PE. Nossos sujeitos participantes foram 4 professorassupervisoras das escolas campo (3 Escolas de Referencia – com atividades desenvolvidas com
o Ensino Médio, e 1 Escola Regular – com atividades no Ensino Fundamental Anos Finais),
20 bolsistas, graduandos em Educação Física, os respectivos estudantes de cada escola-campo
e nossa coordenadora de área. As ações na Educação Física Escolar foram planejadas e
vivenciadas abordando os conteúdos/temas da cultura corporal – dança, esporte, ginástica,
jogos e lutas, articulados a temáticas transversais (Copa do Mundo 2014, Cultura Indígena,
Olimpíadas, Educação Física e Inclusão e Meio Ambiente).
Nossos procedimentos didáticos mobilizaram saberes diversos ao longo das vivencias
do programa, desde aspectos relativos a formação docente como sobre aspectos específicos da
área de conhecimento da Educação Física. Utilizamos estratégias tais como reuniões de
planejamento contemplando ao longo do ano letivo os 5 temas da cultura corporal e a
proposta curricular para Educação Física preconizada pelo Estado de Pernambuco; seminários
sobre prática pedagógica, saberes docentes; tipologia de saberes (conceituais, atitudinais,
procedimentais); história dos Índios no Brasil, competições pedagógicas; desenvolveram-se
grupos de estudos; oficinas (de dança, jogos, confecção de materiais, jogos indígenas, entre
outras); apresentações e participações em palestras; Festivais de ginástica e dança, Jogos de
Salão, Jogos Populares, Jogos Internos; produção de textos, artigos diversos, relatos de

experiências, relatórios, banco de imagens, produção de vídeos; participação em eventos
científicos na IES e fora desta, com apresentações de pôsteres e comunicações orais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tanto no campo da formação pedagógica quanto no resgate de saberes disciplinares,
ampliação de saberes curriculares e principalmente na sistematização dos saberes
experienciais pudemos articular a experiência do PIBID às novas demandas da educação
nacional, acima de tudo as temáticas atuais como meio ambiente, diversidade, protagonismo
entre outras. Diante de experiências na área da Educação Física Escolar em tratar muitas
vezes apenas o tema esporte, pudemos mobilizar diversos sabres, não apenas os ligados ao
fenômeno esportivo, mas ampliando as possibilidades de estudos das praticas corporais e
assim desenvolver variados conhecimentos, e como consequência, apresentar nossas
experiências como exitosas, abordando desde o planejamento, articulando os saberes
curriculares preconizados pelo currículo do Estado de Pernambuco a realidade de cada escolacampo.

CONCLUSÕES
O Programa proporcionou sistematizarmos todos os conteúdos da cultura corporal,
ampliando os saberes – os quais, como vimos são plurais – de nossos alunos da formação
inicial, das supervisoras, da coordenação, mas principalmente promovendo aprendizagens na
e para a Educação Básica, objetivos estes do PIBID. Contemplamos ainda uma aprendizagem
significativa no que tange a oralidade, pois com a participação em diferentes eventos, os
graduandos pibidianos eram colocados sempre à frente para protagonizar o discurso do seu
“fazer” pedagógico, é tomar a reflexão de sua própria prática interventiva nesse processo e
trazê-la e explicá-la em sua oralidade, colocando-os como ator de suas ações. Com uma
consciência crítica do seu saber, e do saber fazer.
Portanto, em uma breve avaliação percebemos o quanto foi significativo esse
processo para o aprendizado do exercício do “ser professor”, nós que acompanhamos de perto
desde o início este processo formativo, percebemos que ao seu final, o quanto estes pibidianos
apresentavam de aprendizagem, visível em suas falas, nos procedimentos e atitudes o quanto

amadureceram enquanto postura docente. Assim, com certeza conseguimos realizar a
dinamização de vários saberes docentes nesse processo de formação.

PIBID CONTRIBUTIONS TO SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
DYNAMIZED KNOWLEDGE
ABSTRACT
We aim to socialize experiences carried out by the Physical Education subproject in (PIBID),
developed between the years 2014/2017. We approach the data qualitatively to understand
the process. The narrative is a companion to point out paths, process and the dynamics of
formative learning. We found articulations of different knowledges, and experiences that
contemplated diverse and current themes. Certainly we managed to make the dynamization of
several teaching knowledge in the formative process.
KEYWORDS: School Physical Education; Teaching Knowledge; PIBID.

CONTRIBUCIONES DE PIBID A LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
CONOCIMIENTO DINÁMICO
RESUMEN
Nuestro objetivo es socializar las experiencias realizadas por el subproyecto de Educación
Física en (PIBID), desarrollado entre los años 2014/2017. Abordamos los datos de forma
cualitativa para comprender el proceso. La narrativa es un acompañante para señalar los
caminos, procesos y dinámicas del aprendizaje formativo. Encontramos articulaciones de
diferentes saberes y experiencias que contemplaban temas diferentes y actuales. Ciertamente
logramos dinamizar los distintos conocimientos docentes en el proceso de formación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Enseñanza del conocimiento, PIBID.
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CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS NA GRADUAÇÃO PARA
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ATENÇÃO BÁSICA1
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RESUMO
Objetivou-se descrever características sociodemográficas e contribuições da graduação para
atuação dos profissionais de Educação Física (PEF) na Atenção Básica. Trata-se de um
estudo qualitativo, descritivo realizado no Norte do Brasil. Os 11 PEF respondentes ao
formulário são maioria licenciados; oriundos de instituição privada e vínculo temporário. Os
componentes ofertados na graduação foram Promoção da Saúde, Saúde Pública e Nenhuma.
Sendo este o perfil de PEF dos municípios participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação; Atenção Básica.

INTRODUÇÃO
Os estudantes e profissionais de Educação Física (PEF) aparecem timidamente
inseridos no SUS e quando ocupam este cenário, diversas vezes o fazem sem compreender
e/ou ter as competências e habilidades necessárias para suas ações. Ao observar o currículo
ofertado pelas instituições de ensino superior dos cursos de Educação Física quer pública ou
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privada, ainda nos deparamos com a ausência e/ou pouca oferta de componente curricular
voltada para a formação do PEF que irá atuar no SUS.
Observa-se uma disparidade regional em relação aos estudos no contexto do SUS, que
ainda estão concentrados na região Sudeste, sendo que na região Norte pesquisas com PEF
atuantes na Atenção Básica (AB) são escassas.
É nesse território geográfico que emerge o objetivo de descrever as características
sociodemográficas e quais contribuições acadêmicas da graduação colaboraram para a
atuação dos PEF na AB. Esta produção é o recorte de uma pesquisa mais abrangente, oriunda
da Dissertação de Mestrado intitulada Atenção Básica e Promoção da Saúde: atuação do
profissional de Educação Física no Núcleo Ampliado de Saúde da Família – Atenção Básica
no estado do Amazonas (SILVA, 2020) e se justifica na medida que se reconhece a
importância de construir argumentos para a ampliação das discussões sobre os currículos dos
cursos de Educação Física no contexto da saúde.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como transversal, qualitativo (MINAYO, 2014) e descritivo
(GIL, 2008), realizado nos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara e Nova Olinda do
Norte, situados na região norte, no estado do Amazonas, Brasil. Os participantes foram
selecionados intencionalmente para responder aos objetivos da pesquisa e envolveu 11 PEF,
atuantes nos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) dos
municípios selecionados.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sob o parecer nº 15434619.0.0000.5020. De
forma a preservar a identidade dos participantes da pesquisa e seus nomes.
Para a coleta de dados da pesquisa foi utilizada a técnica da entrevista individual, com
aplicação de um instrumento do tipo formulário, semiestruturado com perguntas abertas e
fechadas. Optou-se por utilizar a entrevista, elaborada a partir do referencial teórico e
elaboração de Matriz Analítica, desenvolvidos especificamente para este estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Quadro 1 apresenta as características sociodemográficas, Sexo, Idade, Graduação
em Educação Física, Instituição de Formação, Tempo de Atuação e Tipo de Vínculo
Empregatício dos PEF.
Quadro 1 – Caracterização dos Profissionais de Educação Física
Nome

Sexo

Idade
47

Graduação
Educação
Física
Licenciatura

Instituição
de
Formação
Privada

Tempo de
atuação
no SUS
1-3 anos

Márcio

M

Inês

F

24

Bacharelado

Pública

1-3 anos

Felipe

M

33

Licenciatura

Privada

>5 anos

Patrícia

F

30

Licenciatura

Privada

1-3 anos

João

M

28

Licenciatura

Privada

>5 anos

Lúcio

M

35

Pública

1-3 anos

Tió

M

38

Pública

>5 anos

Milena

F

28

Licenciatura
Plena
Licenciatura
Plena
Licenciatura

Privada

1-3 anos

Klisman

M

35

Licenciatura

Privada

<1 ano

Bruno

M

41

Bacharelado

Pública

<1 ano

Rosenila

F

29

Licenciatura

Privada

1-3 anos

Fonte: Adaptado de Silva (2020).

Tipo de
Vínculo
Contrato
Temporário
Contrato
temporário
Contrato
Temporário
Contrato
Temporário
Contrato
temporário
Contrato
temporário
Contrato
Temporário
Contrato
Temporário
Servidor
Público
Contrato
Temporário
Contrato
Temporário

O estudo foi realizado antes da publicação da Nota Técnica n◦ 3/2020 pelo Ministério
da Saúde que revogou os serviços do Núcleo Ampliado da Família e Atenção Básica (NASFAB), na qual a composição de equipes multiprofissionais deixou de estar vinculada às
tipologias de equipes NASF-AB.
Em relação às características sociodemográficas, os profissionais de Educação Física
que atuam no NASF-AB estão na faixa etária entre 24 e 47 anos sendo a maioria do sexo
masculino. Quanto à caracterização da Instituição de formação acadêmica, sete participantes
concluíram sua graduação no Ensino Privado e predomina a formação no Curso de

Licenciatura. Dos PEF atuantes no Amazonas, a maioria possui tempo de atuação entre 1 e 3
anos e, entre os tipos de vínculos, 10 dos profissionais participantes têm vínculo por contrato
temporário; apenas um é servidor público.
Quadro 2 - Contribuições na Graduação para a atuação dos Profissionais de Educação Física no
NASF-AB (N=11), Autazes, Iranduba, Itacoatiara e Nova Olinda do Norte – AM, 2019.
Componentes curriculares
ofertados na Graduação
Saúde Coletiva
Saúde Pública
Promoção da Saúde
Estágio supervisionado em
Órgãos Públicos de Saúde
Nenhuma

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Licenciatura em
Educação Física
X

Bacharelado em
Educação Física

Licenciatura Plena

X
X

X
X
X

X

Observa-se no Quadro 2, que os bacharéis em Educação Física relatam não ter
nenhuma contribuição da graduação para sua atuação no NASF-AB. Na perspectiva de
entender o que pensam os profissionais sobre a qualidade da formação, os mesmos puderam
mencionar outros componentes curriculares que consideravam importantes para sua atuação e
que não, necessariamente, estavam entre as opções listadas. Felipe responde:
[...] Eu acredito que a disciplina de Psicologia, Sociologia e Filosofia me ajudaram
para entender as pessoas (Felipe, 33 anos).
A fala do PEF Felipe, nos remete a um profissional preocupado com o usuário além
dos aspectos físicos e motores, que reconhece mais do que um corpo-máquina que precisa ou
que deve se movimentar e percebe no usuário sentimentos e emoções ao se mover pelo espaço
e tempo.
A Educação Física na AB em Saúde pode oportunizar encontros para além da prática
de atividade física associada ao corpo orgânico e mecânico. Pode promover experiências que
ensine e pratique o cuidado para além dos procedimentos e protocolos de cuidado,
promovendo

práticas

corporais

diversas,

considerando

as

características

culturais

heterogêneas da população do território e suas necessidades de saúde (CARVALHO et al.,
2013). O trabalho em saúde é o lugar privilegiado do cuidado para que não seja tecnicista e
medicalizante (COSTA, 2019).

Os dois profissionais bacharéis presentes no estudo, marcaram a opção “Nenhuma”,
tampouco mencionaram algum componente curricular que tenha feito parte do currículo
acadêmico do curso de Educação Física/Bacharelado que pudesse ter contribuído para atuação
na Atenção Básica/NASF-AB.
Entre as questões sobre as contribuições da graduação para a atuação no SUS foi
mencionada a participação e/ou oferta de projetos de iniciação científica, especificamente na
AB. Nenhum dos 11 respondentes participaram nestes projetos. Considerando que a iniciação
científica é política científica ao longo da formação, tem sido prioridade junto aos órgãos de
fomento e instituições de ensino superior à medida que prepara o futuro PEF para atuar
também no campo da saúde coletiva e, aqui na AB.
Para Guarda (2014) a discussão sobre a organização do ensino e as demandas do setor
saúde para as atividades dos PEF ainda é muito recente. Embora novas práticas, experiências
inovadoras de cursos de graduação com ênfase na área da saúde, venham surgindo,
principalmente na região sudeste do Brasil, como é o caso da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades EACH-USP e da Universidade Federal de São Paulo-Baixada Santista, abordar
e apresentar a saúde coletiva e o SUS ainda é pouco presente nos currículos de Educação
Física (COSTA, 2019). A formação profissional caracteriza-se pela ausência de componentes
curriculares e estágios no campo da Saúde Coletiva durante a graduação, assim como a falta
de treinamentos em serviço acerca da atuação no sistema público de saúde (GUARDA et al.,
2015).
A formação de profissionais para a saúde ainda foca o contexto biologicista, na
reprodução de práticas prescritivas com enfoque na doença, na centralização de conteúdos, no
qual as informações são apenas transmitidas aos estudantes (CARVALHO, CECCIM, 2012;
AKERMAN, FEURWERKER; 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desse estudo, identificou-se um perfil de profissional de Educação que atua no
NASF-AB de alguns municípios do Amazonas: muitos são do sexo masculino; seus vínculos
de trabalho são temporários, produzindo instabilidade para os profissionais; e há fragilidades
formativas que certamente impactam na qualidade do serviço oferecido à população.

Ficou evidente a lacuna, fortemente apresentada pelos bacharéis, de componentes
curriculares que efetivamente estariam contribuindo com o processo de formação para
atuação na saúde coletiva/Atenção Básica. Nesse sentido, considera-se urgente a necessidade
de reformulação do Currículo Acadêmico para suprir essa demanda dos futuros profissionais;
aproximar academia e serviços públicos de saúde, particularmente na AB; garantir a melhoria
de qualidade dos serviços; e, efetivamente, aprender a cuidar e praticar o cuidado
corresponsável, compartilhado e inter e entre profissional.
Essa pesquisa foi desenvolvida com o intuito de dar visibilidade à distância entre
formação e o SUS, especialmente no contexto da AB, seja na dimensão da produção
científica, seja na do ensino, seja na da extensão no Norte do Brasil, a fim de promover
discussões mais propositivas e responsáveis visando à qualificação dos cursos para PEF.

ACADEMIC CONTRIBUTIONS IN UNDERGRADUATE DEGREES
FOR THE PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS
IN PRIMARY HEALTH CARE
ABSTRACT
The objective was to describe the sociodemographic characteristics and contributions of
graduation to the performance of Physical Education (PEF) professionals in Primary Care.
This is a qualitative, descriptive study carried out in Northern Brazil. The 11 PEF responding
to the form are majority licensed; from a private institution and temporary relationship. The
components offered in graduation were Health Promotion, Public Health and None. This
being the PEF profile of the participating municipalities.
KEYWORDS: PhysicalEducation; formation; Primary Health Care.

CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS EN GRADOS PARA EL
DESEMPEÑO DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
ATENCIÓN PRIMARIA
RESUMEN
El objetivo fue describir las características sociodemográficas y las contribuciones de la
graduación al desempeño de los profesionales de Educación Física (PEF) en Atención
Primaria. Se trata de un estudio descriptivo cualitativo realizado en el norte de Brasil. Los 11
PEF que respondieron al formulario tienen licencia mayoritaria; de una institución privada y
relación temporal. Los componentes ofrecidos en la graduación fueron Promoción de la
Salud, Salud Pública y Ninguno. Este es el perfil PEF de los municipios participantes.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Formación; Atención primaria.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: ARTICULAÇÃO ENTRE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO1
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar as contribuições do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), articulado ao ensino, à pesquisa e à extensão na formação
inicial e continuada de Professores de Educação Física. Essa pesquisa é de abordagem
qualitativa do tipo explicativa. Sendo resultado da experiência de três integrantes do PIBID
que consideram que, a participação no programa contribui para garantir a qualificação
docente e elevar o nível de formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; PIBID; Qualificação Docente.
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é gerido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), estando em
atuação desde 2007, e tem como objetivo aproximar os futuros docentes da realidade escolar
na rede pública de ensino, permitindo ao Licenciando uma atuação orientada e sistemática, na
articulação entre a Universidade e a Escola, que se expressa na qualificação profissional e
transformação educacional, seja por meio do ensino, da pesquisa e/ou da extensão.

1
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O objetivo deste estudo é apresentar as contribuições do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação inicial e continuada de Professores de
Educação Física, refletindo como a sua estruturação articulada através do ensino, da pesquisa
e da extensão, possibilitam uma apropriação consistente dos conhecimentos necessários para
o desenvolvimento do trabalho pedagógico fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica
(PHC) e na Abordagem Crítico-Superadora (ACS) da Educação Física (EF), garantindo a
materialização de seu objetivo.
Para a elaboração deste trabalho fez-se o uso da abordagem de pesquisa qualitativa,
que considera a existência de “um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (PRODANOV; FREITAS,
2013, p. 68), sendo explicativa, pois “além de registrar, analisar, classificar e interpretar os
fenômenos estudados, têm como preocupação central identificar seus fatores determinantes”
(ibid, p. 53). Para isso, articulamos as categorias “ensino”, “pesquisa” e “extensão” associada
às categorias “trabalho pedagógico” e “formação de professores”, de forma a conduzir uma
reflexão pedagógica sistemática acerca do PIBID, a saber de forma “rigorosa, radical e de
conjunto” (SAVIANI, 2013).

PIBID, EXTENSÃO E A FORMAÇÃO PARA O ENSINO
O PIBID apresenta-se para a comunidade acadêmica como uma importante política
educacional, que articula ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, o PIBID materializa-se
como uma atividade extensionista, pois é responsável por “promover a aproximação entre
universidade e comunidades, transmitindo e recebendo delas conhecimentos que nos
conduzem a experiências incessantes de troca de conhecimentos científicos, saberes e
compartilhamento de realidades” (UFAL, 2021, p.1).
Além disso, o PIBID também é reconhecido por sua articulação com o ensino –tanto
pela formação para a atuação do licenciando, quanto pela articulação com a realidade dos
conhecimentos estudados – e, pela pesquisa como o próprio edital sugere, havendo assim a
necessidade da publicização das experiências para que haja “desenvolvimento de ações em
outros espaços formativos além do escolar (ambientes culturais, científicos e tecnológicos,
físicos ou virtuais” (UFAL, 2020, p.2).

Nessa perspectiva, é válido situar que a atuação do PIBID alcança tanto Professores
Universitários, Licenciandos, Professores da Escola quanto Estudantes da educação básica.
Por isso, a apresentação da importância do PIBID na consolidação da prática pedagógica
torna-se propícia, pois, essa ação permite situar e compreender o PIBID enquanto instrumento
edificador da formação de professores, reforçando o que afirma Severino (2007, p.122):
[...] [a] questão da formação dos profissionais da educação que vão atuar nos
diversos níveis do sistema de ensino é objeto de permanente preocupação
por parte de todos aqueles educadores que se interessam pelos destinos da
educação em qualquer sociedade.

E para que haja a otimização da formação de professores é imperativo a publicização
das ações do PIBID, o que, no entanto, tem sido dificultada devido às ações de uma política
governamental distante e descomprometida com a qualidade do ensino/educação e com a
formação de professores, que ocorrem por meio de cortes, de redução de Subprojetos e de
oferta de vagas para os distintos cursos de Licenciatura, como destaca Assis e Dos Santos
(2020), apontando que de um total de 72.000 bolsas em 2013, o quantitativo decresce para
45.000 em 2018 e atualmente (2020) são apenas 30.096 bolsas vigentes.
Mesmo assim, apesar dos cortes, é possível identificar as beneficies do PIBID ao que
tange o ensino e a formação de professores, visto que, por meio das ações desenvolvidas no
PIBID, os licenciandos conseguem apreender a função da escola na educação, sendo essa
“capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses
das camadas populares” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 17), e dentro dessa
perspectiva, a tarefa do professor é:
[...] trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do
conhecimento humano. Isso possibilita evidenciar aos alunos que os
conteúdos são sempre uma produção histórica de como os homens
conduzem sua vida nas relações sociais de trabalho em cada modo de
produção. (GASPARIN, 2003, p. 3)

Por isso, optou-se como objeto de estudo – a Cultura Corporal – sendo essa capaz de
articular essa relação histórica e social com a EF e a ACS (COLETIVO DE AUTORES,
1992), como forma de conceber e articular os elementos constitutivos da prática docente. Para
subsidiar a ação educativa, utilizou-se o Método didático da Práxis Social, o qual, ao longo do
processo leva em consideração os interesses, nível de aprendizagem e desenvolvimento

psicológico do estudante, numa associação contínua com a sistematização lógica dos
conhecimentos, que se materializa em cinco momentos articulados denominados como prática
social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e retorno a prática social
(SAVIANI, 2012).
PIBID E PESQUISA PARA A FORMAÇÃO INICIAL
O PIBID enquanto ação extensionista articulada entre ensino superior e educação
básica, favorece a passagem do pensamento empírico, fragmentado, ao pensamento
elaborado, sistematizado; processo esse que Saviani descreve como, síncrese - ponto de
partida, e síntese - ponto de chegada, que consiste num:
[...] movimento que vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese
(“uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas”) pela
mediação da análise (“as abstrações e determinações mais simples”)
constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de
novos conhecimentos (o método científico) como para o processo de
transmissão-assimilação de conhecimentos (o método de ensino).
(SAVIANI, 2013, p. 235).

Para a formação docente, esse movimento da síncrese à síntese, auxilia no
envolvimento de licenciandos ao ato de fazer pesquisa, pois, nos vimos confrontados com o
conhecimento teórico – apreendido na universidade – e com a realidade – na escola – a qual
estamos submetidos; de modo que, o PIBID nos proporciona tempo pedagógico, recursos
financeiros e instrumentos de coleta de dados previamente propostos e organizados, que nos
impelem a trazer elementos que contribuam para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem nos valendo da pesquisa científica – que faz parte das atribuições do trabalho
pedagógico.
Para exemplificar essa importância na área da pesquisa, entre os anos de 2016 – 2018
o subprojeto de EF do Campus Arapiraca, segundo Silva et al. (2018, n.p.), que dispunha de
doze bolsistas, conseguiu produzir doze trabalhos, e publicá-los em eventos de nível local,
regional e internacional; essa produção era realizada em regime de colaboração com as/os
professores supervisores e com a Coordenadora do subprojeto e as/os licenciandos.
Todos os trabalhos foram em formato de resumo, sendo 3 deles, em resumo
expandido. Acerca da orientação, 9 dos 12, tiveram orientação e/ou escrita

conjunta, tanto com os professores-supervisores do (PIBID), quanto com a
Coordenadora do Subprojeto de Educação Física da UFAL- Campus
Arapiraca. Em relação aos temas, a quantidade e os conteúdos tratados
foram: 2 Ginástica, 3 Esporte, 2 Lutas, 1 Jogos e Brincadeiras, 1 Tema
transversal, 1 Inclusão, 1 Evento sobre a Cultura Corporal, e 1 Educação:
Didática, Planejamento e Avaliação. (ibid, n.p.).

Tais ações destacam a contribuição do PIBID na produção e publicização do
conhecimento científico, que é materializado a partir das vivências na escola, na universidade
e que, otimizam a formação docente, visto que, a pesquisa está atrelada ao olhar investigativo
da realidade concreta.
PIBID, ENSINO E FORMAÇÃO CONTINUADA
Inserir os licenciandos no contexto das escolas públicas do país é permitir
oportunidades únicas frente ao exercício da docência, pois, a qualificação do trabalho
pedagógico através de criação e participação em experiências eleva o desenvolvimento dos
sujeitos envolvidos, principalmente do professor supervisor.
As experiências do PIBID com o componente curricular - Educação Física,
desenvolveram significativas ações que possibilitaram o aperfeiçoamento, visibilidade, e
valorização dessa disciplina na escola.
Durante os períodos de supervisão, os pibidianos buscaram atender às necessidades da
escola através de recursos teóricos e metodológicos por meio de planejamento, metodologias
e avaliação, elaborados por eles para as aulas. O programa melhorou as ações de formação
inicial docente, valorizou o espaço da escola pública como campo de experiência para a
construção do conhecimento, através da transposição de saberes, de caráter inovador e com
bases para a reflexão na formação de professores.
De maneira que, essa experiência foi possível porque o subprojeto estava sustentado
pela PHC, uma teoria pedagógica que reconhece a função social da escola e seu “papel
fundamental no planejamento de ações com intencionalidades específicas no sentido de
assegurar aos alunos a assimilação dos conhecimentos” (SAVIANI, 2008, p. 40).
Sendo assim, reconhecemos a importância dos momentos de – planejamento das
atividades do PIBID, da produção e testagem de material didático, da organização com os
estudantes da escola para a realização de festivais de danças, ginásticas e esportes, oficinas de

jogos, bem como as ações construtivas para a comunidade escolar e extramuros desenvolvidas
a partir das aulas de Educação Física.
De acordo com Assis e Dos Santos (2020), o Programa permitiu aos professores
supervisores o exercício de retomar seus estudos em busca da atualização e complementação
dos saberes trazidos pelos pibidianos, sem contar o aprendizado das ações desenvolvidas por
eles e para além desses, os professores coordenadores das IES 2 destacam o quão rico é o
trabalho pedagógico desenvolvido pelo PIBID, e fazem a partir dessa experiência, uma
reflexão para suas aulas na formação inicial nos cursos de licenciatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por isso, a partir da apresentação dessas experiências e dos estudos de Silva (2019)
que nos revela que durante 10 anos, o PIBID tem cumprido com os seus objetivos previstos,
mediante aproximação entre universidade e escola e, conforme Luis (2012), o Programa
garante significados e saberes permanentes para a qualificação profissional permitindo a
identidade docente, a dedicação e anseio ao trabalho pedagógico, ratificamos a importância da
“manutenção e futura ampliação” (SILVA, 2019, p. 41) do PIBID, enquanto ação
extensionista.
Em virtude disso, acreditamos que, articular – a PHC, a ACS, que têm como matriz
epistemológica a abordagem Crítico-dialética, que entende “o homem como ser social e
histórico, o qual cria e transforma a realidade social” (OLIVEIRA, 2017, p. 16) – ao PIBID,
pode ser uma ferramenta com grande potencial para o desenvolvimento da formação docente,
tanto ao que tange, ao ensino e a pesquisa, quanto à extensão, e, por isso, no subprojeto de EF
da UFAL – Campus Arapiraca, temos utilizado essa base teórica-metodológica para subsidiar
a formação inicial de docentes da EF.
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CONTRIBUTIONS OF PIBID IN INITIAL AND CONTINUOUS
TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: ARTICULATION BETWEEN
TEACHING, RESEARCH AND EXTENSION
ABSTRACT
The objective of this work is to present the contributions of the Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), articulated with teaching, research and extension in
the initial and continued training of Physical Education Teachers. This research has a
qualitative approach of the explanatory type. It is a result of the experience of three members
of PIBID who consider that the participation in the program contributes to guarantee teacher
qualification and raise the level of professional training.
KEYWORDS: Teacher Training; PIBID; Teacher Qualification.

CONTRIBUICIONES DE PIBID EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y
CONTINUA EN EDUCACIÓN FÍSICA: ARTICULACIÓN ENTRE
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es, presentar las contribuiciones del Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), articulado a la docencia, la investigación y la
extensión em formación inicial y continua de Profesores de Educación Física. Esta
investigación es de enfoque cualitativo del tipo explicativo. Siendo fruto de la experiencia de
tres miembros de PIBID que consideran que, la participación en el programa ayuda a
asegurar la calificación de los maestros y elevar el nível de formación professional.
PALABRAS CLAVES: Formación de Profesores; PIBID; Calificación del Maestro.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
SABERES DINAMIZADOS1
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Lizandre Maria Lins Machado,
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RESUMO
Objetivamos socializar experiências realizadas pelo subprojeto de Educação Física no
(PIBID), desenvolvidos, entre os anos 2014/2017. Abordamos os dados qualitativamente para
compreender o processo. A narrativa é companheira para apontar caminhos, processo e a
dinâmica da aprendizagem formativa. Encontramos articulações dos diferentes saberes, e
vivências que contemplaram temáticas diversas e atuais. Certamente conseguimos realizar a
dinamização de vários saberes docentes no processo formativo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Saberes Docentes; PIBID.
INTRODUÇÃO
No intuito de analisar a mobilização e construção de saberes docentes, o presente
trabalho tem por objetivo socializar experiências realizadas pelo subprojeto de Educação
Física no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvidos na
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA), entre os anos 2014 e 2017. Aprovado
pela primeira vez na instituição com Edital CAPES PIBID n° 061/2013 da portaria 096/2013,
organizou-se 3 núcleos de Educação Física na Instituição, porém o PIBID atendia a mais 6
subprojetos de outras áreas de conhecimento na localidade.
O subprojeto Educação Física, intitulado Educação Física – Articulações entre
Linguagens, Corpo e Movimento –, teve como objetivo contribuir para a formação inicial
proporcionando, a partir da articulação entre Escola-Instituição de Ensino Superior, a criação
de um campo de atuação docente na área, na educação básica, aos futuros professores de
Educação Física em formação inicial junto aos professores em atividade nas escolas,
envolvidos nos processos de formação continuada, um incremento da qualificação dos
processos de organização e sistematização de conhecimentos específicos da área em prol da
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qualificação da prática pedagógica da Educação Física Escolar a partir de articulações entre
linguagem, corpo e movimento com vistas ao diálogo interdisciplinar dentro da dinâmica
escolar.
Na perspectiva da Formação Inicial de professores compreendemos que esta tem
importância ímpar, pois cria as bases sobre as quais esses profissionais vêm a ter condições de
exercer a atividade educativa na escola. Se bem realizada permite uma posterior formação em
serviço ou aos processos de formação continuada, aperfeiçoando-se profissionalmente. Isto
porque se compreende que o papel da escola e a função dos professores é ensinar com vistas
ao acesso aos conhecimentos básicos para interpretação do mundo, para uma verdadeira
formação de valores e de exercício de cidadania, com autonomia e responsabilidade social
(GATTI et.al., 2011).
Buscamos pensar a Educação Física a partir de articulações entre linguagem, corpo e
movimento a partir da compreensão e articulação dos saberes dos docentes. Segundo Tardif
(2002) chama de saber docente um saber plural formado pelo amálgama, mais ou menos
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares
e experienciais. Segundo este, o docente tem um saber plural, temporal, evolutivo e dinâmico,
adquiridos através da experiência profissional constituindo sua competência docente. É a
partir deles que os professores avaliam sua formação anterior ou sua formação ao longo da
carreira. Os saberes da formação profissional do professor (das ciências da educação e da
ideologia pedagógica), como um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições
encarregadas de formar professores; os saberes disciplinares, selecionados pelas instituições
universitárias, que correspondem aos diversos campos do conhecimento e integram a prática
docente através da formação (inicial e continuada) dos professores nas diversas disciplinas
das IES; os saberes curriculares formados pelos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a
partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos
e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita
apresentados sob a forma de programas escolares, objetivos, conteúdos, os quais os
professores devem aprender a aplicar e, por fim, os saberes experienciais (ou saberes
práticos), específicos, baseados no trabalho cotidiano dos professores e no conhecimento de
seu meio, que brotam e são validos pela experiência, individual e coletiva sob a forma de
habitus e de habilidades de saber-fazer e de saber-ser, dinamizaram as ações de cada

participante do PIBID. Para Gauthier et. al. (1998) existe um reservatório composto por
vários saberes – disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica,
experienciais e da ação pedagógica. Segundo França (2003) os saberes da experiência cultural
são entendidos como toda e qualquer experiência construída e/ou vivida na práxis social, ou
seja, os saberes que são construídos e expressos pela via das manifestações da vida cotidiana
dos profissionais: o assistir a um filme, a copa do mundo, as olimpíadas, um jogo de várzea,
uma apresentação de repentistas, uma apresentação musical, um espetáculo de dança, as
experiências de uma viagem, os valores culturais dos ciclos folclóricos, uma visita a uma
exposição, a vivência em atividades e/ou esportes de aventura, enfim, experiências vividas
junto à cultura no dia a dia.
Realizamos uma análise nos documentos/relatórios do nosso núcleo, acima
identificado, nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, sobre as ações desenvolvidas com nossos
bolsistas, supervisoras e coordenação de área. O contexto social para o desenvolvimento do
PIBID foi o Município de Arcoverde-PE. Nossos sujeitos participantes foram 4 professorassupervisoras das escolas campo (3 Escolas de Referencia – com atividades desenvolvidas com
o Ensino Médio, e 1 Escola Regular – com atividades no Ensino Fundamental Anos Finais),
20 bolsistas, graduandos em Educação Física, os respectivos estudantes de cada escola-campo
e nossa coordenadora de área. As ações na Educação Física Escolar foram planejadas e
vivenciadas abordando os conteúdos/temas da cultura corporal – dança, esporte, ginástica,
jogos e lutas, articulados a temáticas transversais (Copa do Mundo 2014, Cultura Indígena,
Olimpíadas, Educação Física e Inclusão e Meio Ambiente).
Nossos procedimentos didáticos mobilizaram saberes diversos ao longo das vivencias
do programa, desde aspectos relativos a formação docente como sobre aspectos específicos da
área de conhecimento da Educação Física. Utilizamos estratégias tais como reuniões de
planejamento contemplando ao longo do ano letivo os 5 temas da cultura corporal e a
proposta curricular para Educação Física preconizada pelo Estado de Pernambuco; seminários
sobre prática pedagógica, saberes docentes; tipologia de saberes (conceituais, atitudinais,
procedimentais); história dos Índios no Brasil, competições pedagógicas; desenvolveram-se
grupos de estudos; oficinas (de dança, jogos, confecção de materiais, jogos indígenas, entre
outras); apresentações e participações em palestras; Festivais de ginástica e dança, Jogos de
Salão, Jogos Populares, Jogos Internos; produção de textos, artigos diversos, relatos de

experiências, relatórios, banco de imagens, produção de vídeos; participação em eventos
científicos na IES e fora desta, com apresentações de pôsteres e comunicações orais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tanto no campo da formação pedagógica quanto no resgate de saberes disciplinares,
ampliação de saberes curriculares e principalmente na sistematização dos saberes
experienciais pudemos articular a experiência do PIBID às novas demandas da educação
nacional, acima de tudo as temáticas atuais como meio ambiente, diversidade, protagonismo
entre outras. Diante de experiências na área da Educação Física Escolar em tratar muitas
vezes apenas o tema esporte, pudemos mobilizar diversos sabres, não apenas os ligados ao
fenômeno esportivo, mas ampliando as possibilidades de estudos das praticas corporais e
assim desenvolver variados conhecimentos, e como consequência, apresentar nossas
experiências como exitosas, abordando desde o planejamento, articulando os saberes
curriculares preconizados pelo currículo do Estado de Pernambuco a realidade de cada escolacampo.
CONCLUSÕES
O Programa proporcionou sistematizarmos todos os conteúdos da cultura corporal,
ampliando os saberes – os quais, como vimos são plurais – de nossos alunos da formação
inicial, das supervisoras, da coordenação, mas principalmente promovendo aprendizagens na
e para a Educação Básica, objetivos estes do PIBID. Contemplamos ainda uma aprendizagem
significativa no que tange a oralidade, pois com a participação em diferentes eventos, os
graduandos pibidianos eram colocados sempre à frente para protagonizar o discurso do seu
“fazer” pedagógico, é tomar a reflexão de sua própria prática interventiva nesse processo e
trazê-la e explicá-la em sua oralidade, colocando-os como ator de suas ações. Com uma
consciência crítica do seu saber, e do saber fazer.
Portanto, em uma breve avaliação percebemos o quanto foi significativo esse
processo para o aprendizado do exercício do “ser professor”, nós que acompanhamos de perto
desde o início este processo formativo, percebemos que ao seu final, o quanto estes pibidianos
apresentavam de aprendizagem, visível em suas falas, nos procedimentos e atitudes o quanto

amadureceram enquanto postura docente. Assim, com certeza conseguimos realizar a
dinamização de vários saberes docentes nesse processo de formação.

PIBID CONTRIBUTIONS TO SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
DYNAMIZED KNOWLEDGE
ABSTRACT
We aim to socialize experiences carried out by the Physical Education subproject in (PIBID),
developed between the years 2014/2017. We approach the data qualitatively to understand
the process. The narrative is a companion to point out paths, process and the dynamics of
formative learning. We found articulations of different knowledges, and experiences that
contemplated diverse and current themes. Certainly we managed to make the dynamization of
several teaching knowledge in the formative process.
KEYWORDS: School Physical Education; Teaching Knowledge; PIBID.

CONTRIBUCIONES DE PIBID A LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
CONOCIMIENTO DINÁMICO
RESUMEN
Nuestro objetivo es socializar las experiencias realizadas por el subproyecto de Educación
Física en (PIBID), desarrollado entre los años 2014/2017. Abordamos los datos de forma
cualitativa para comprender el proceso. La narrativa es un acompañante para señalar los
caminos, procesos y dinámicas del aprendizaje formativo. Encontramos articulaciones de
diferentes saberes y experiencias que contemplaban temas diferentes y actuales. Ciertamente
logramos dinamizar los distintos conocimientos docentes en el proceso de formación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Enseñanza del conocimiento, PIBID.
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RESUMO
Este texto pretende relatar as reflexões e procedimentos adotados pelo curso de Educação
Física da UEMG, unidade Ibirité, frente à Resolução CNE/CES nº7 de dezembro de 2018.
Partindo da contextualização histórica do processo de institucionalização da extensão no
Brasil, descrevemos nossas percepções e alguns consensos e desafios que nortearão o
processo de curricularização no nosso curso.
PALAVRAS-CHAVE: extensão universitária; reforma curricular; resolução CNE/CES nº7.
INTRODUÇÃO
Este texto pretende relatar as reflexões e procedimentos adotados pelo curso de
Educação Física da UEMG, unidade Ibirité, a partir da necessidade de adequação à Resolução
CNE/CES nº7 de dezembro de 2018, que institui as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira. A mesma regulamenta as atividades acadêmicas de extensão dos cursos
de graduação, na forma de componentes curriculares.
Oficialmente, a extensão universitária é registrada pela primeira vez no Estatuto das
Universidades Brasileiras, em 1930, e era reconhecida como instrumento de transmissão do
conhecimento da universidade para a sociedade. Em 1969, a Lei Básica da Reforma
Universitária, implementa o conceito da indissociabilidade entre as atividades de ensino,
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pesquisa e extensão, sendo esta última, a forma de estender à comunidade sua atividade de
ensino e o resultado de suas pesquisas (NOGUEIRA, 2013).
Na década de 80, com as mudanças políticas que estavam em curso e a mobilização da
sociedade civil, principalmente de grupos sociais minoritários, vêm à tona as discussões sobre
o papel da universidade e seu compromisso com as classes menos favorecidas. Nesse cenário,
a extensão passa a ser considerada peça fundamental para o cumprimento da função social da
universidade, de forma que o discurso construído sobre a extensão universitária passa a
indicar a necessidade de superação da distância entre a produção e a socialização do saber
(NOGUEIRA, 2013).
De lá para cá, a extensão avançou bastante em relação à sua institucionalização,
concepções e metodologias. Alguns marcos importantes foram a Constituição de 88 – que
institui

a “indissociabilidade

entre

ensino,

pesquisa

e

extensão”

(Artigo

207); a Lei 9394/96 (LDB), ao instituir a possibilidade de apoio financeiro do Poder Público,
inclusive mediante bolsas de estudo; o Plano Nacional de Extensão Universitária, em 1998, e
a Política Nacional de Extensão, em 2012, ambos elaborados e aprovados pelo fórum de próreitores de extensão (FORPROEX).
O processo de curricularização da extensão foi instaurado a partir do Plano Nacional
de Educação (2001-2010), que determina aos cursos de graduação que assegurem o mínimo
de 10% de seus créditos curriculares em programas e projetos de extensão universitária.
A partir daí, iniciam-se as discussões, no âmbito das universidades federais, sobre a inclusão
da extensão como um componente obrigatório dos currículos dos cursos de graduação. Esta
discussão é ampliada a partir do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que estende a
determinação a todas as universidades públicas do país.
A publicação da Resolução

CNE/CES

nº7

de

dezembro

de

2018 intensifica

o debate nas instituições, que precisam se adequar às determinações até dezembro de
2021, garantindo em seus currículos um espaço legítimo para a extensão.
POTENCIALIDADES DA EXTENSÃO
A

reivindicação

deste

universidades e da sociedade

espaço vem
civil

de

ampla

organizada, que

discussão

refutam

o

no

âmbito

caráter acessório

das
ou

assistencialista da extensão e evidenciam seu potencial de transformação da postura da

universidade, diante da sociedade. Esta nova postura implica substituir a hegemonia do
discurso acadêmico pelo diálogo horizontal com os saberes produzidos pelos diferentes
setores da sociedade.
Neste sentido, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ganha
novos contornos. Na relação com o ensino, a extensão coloca o estudante como protagonista
de sua formação técnica e de sua formação cidadã. Já a pesquisa, passa a ser pautada pela
possibilidade de produção de conhecimento a partir do diálogo universidade/comunidade, por
meio de metodologias inclusivas e participativas, onde a questão central será identificar o que
deve

ser

pesquisado

e

para

quais

fins

e

interesses

se

buscam

novos conhecimentos (FORPROEX, 2001).
É importante dizer que a aproximação da universidade com a comunidade permite
que as diferentes intervenções provoquem mudanças em ambas. Como os saberes circulam e
são legitimados em suas práticas cotidianas, aí há possibilidades de emancipação, como diria
Santos (2012). Trazer os saberes da comunidade para o ambiente acadêmico, juntamente com
seus interlocutores, permite que as pessoas se incluam, sejam ouvidas e respeitadas, possam
se reconhecer e serem reconhecidas. Isso seria reconhecido como justiça social. Até porque há
muitos conhecimentos válidos na sociedade e os científicos e acadêmicos não são os únicos,
embora sejam vistos como mais rigorosos. Na medida em que avaliamos os conhecimentos
populares com critérios dos conhecimentos científicos, muitas vezes aqueles passam a não
serem reconhecidos e, com isso, seus portadores também não o são - colaborando para um
tipo de exclusão. Este pensamento pode simbolizar uma forma de distanciar os conhecimentos
e experiências trazidas pelos estudantes (BONDIA, 2002). Cabe lembrar também que a ação
docente deve procurar promover a aproximação do eu pessoal ao eu profissional (Tardif e
Raymon, 2000), fazendo com que a formação docente nos reconheça como professor e
também como parte da comunidade.
NOSSOS ENTENDIMENTOS E ESCOLHAS
Entre as discussões promovidas no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE),
temos pactuado com a concepção da curricularização da extensão como uma possiblidade
material para as universidades fortalecerem seu caráter de mudança social, seguindo os
princípios democráticos e de justiça social. A curricularização da extensão torna obrigatória a

experiência extensionista na formação discente, transformando o aluno em um agente de
aproximação entre a universidade e a comunidade.
A obrigatoriedade da curricularização da extensão coloca na agenda política a
ampliação de recursos financeiros para execução da Resolução CNE/CES nº 7, o que
possibilitaria maior investimento na estrutura física e de equipamentos de ensino, impactando
no alcance de projetos e programas extensionistas. O cumprimento da referida resolução tem
potencial, ainda, de fortalecer a continuidade de projetos de extensão na medida em que
impele a Universidade a se reorganizar administrativamente.
Visando atender a Resolução CNE/CES n. 07, o NDE passou a se reunir
semanalmente. Iniciamos nossos trabalhos a partir da realização tanto de estudos de
aprofundamento teórico sobre o tema, quanto do levantamento e análise de experiências e
resoluções de outras instituições de ensino superior. Concomitantemente, no intuito de
fornecer elementos para que a Universidade pudesse reformular e atualizar sua política de
implementação das atividades de extensão, a UEMG – por meio da Pró-Reitoria de
Graduação, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão – instituiu o “Fórum sobre as
atividades de extensão”. A participação dos professores das diferentes unidades neste fórum,
procurou garantir um processo de construção coletiva e democrática da resolução que dispõe
sobre o desenvolvimento de atividades de extensão como componente curricular nos Cursos
de Graduação da Universidade (Resolução UEMG/COEPE nº 287 de março de 2021).
Partindo do entendimento que um dos pilares da extensão é a mediação do professor
no trabalho desenvolvido junto com os alunos em prol da comunidade, optamos por não criar
disciplinas específicas para tratar da extensão. Cientes de que “as atividades de extensão
devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de
graduação”, conforme previsto no artigo 4º da Resolução CNE/CES n. 07/2018, optamos por
diluir parte desses 10% em atividades desenvolvidas no âmbito de algumas das disciplinas já
existentes no currículo, de modo que além de uma carga horária teórica ou teórica e prática,
também seja incorporada uma carga horária de extensão.
Optamos por não ofertar todas as horas de extensão diluídas nas disciplinas do curso,
considerando a importância da participação dos estudantes em outras atividades de extensão
ofertadas na universidade, como a organização e participação em eventos, cursos e oficinas e,
principalmente, o envolvimento e participação nos projetos de extensão. A necessidade de

integralizar horas em outras atividades de caráter extensionista, diferentes das realizadas nas
disciplinas do curso, possibilita não apenas uma maior circulação, como também amplia a
atuação dos estudantes dentro e fora da universidade. Se por um lado as atividades de
extensão desenvolvidas no âmbito das disciplinas promovem uma maior aproximação entre
ensino e extensão, por outro, o trabalho desenvolvido nos projetos complementa a formação
dos nossos estudantes. Não é demais lembrar que a promoção e o fortalecimento dos projetos
de extensão desenvolvidos na universidade contribuem, ainda, para a garantia da oferta de um
importante serviço prestado à comunidade externa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do trabalho realizado no âmbito do NDE, pretendemos realizar a creditação
das horas de extensão por meio das disciplinas sem abrir mão da participação, seja como
aluno/a bolsista, seja de forma voluntária, em cursos, eventos e projetos. Não temos clareza
ainda de como se dará o registro acadêmico em ambas as formas de participação.
Diante da necessidade de atender as novas Diretrizes para a Extensão, é importante
listar também alguns desafios que precisamos enfrentar. Entre as dificuldades mais prementes
encontram-se: a necessidade de ampliação e manutenção dos espaços físicos para melhor
acolher os professores e os estudantes e receber a comunidade; o aumento no número de
professores efetivos nos cursos; e, sobretudo, a garantia da dedicação exclusiva prevista na
carreira docente (ainda são poucos os professores em regime de dedicação exclusiva na
UEMG). Cabe mencionar ainda a necessidade de um maior número de bolsas, garantindo o
fomento às ações de extensão.
Mesmo não tendo finalizado o processo de reforma curricular em curso, acreditamos
que a curricularização da extensão trará avanços para o curso e para o fortalecimento da
extensão como elemento do tripé universitário.

CURRICULARIZATION OF THE EXTENTION IN THE PHYSICAL
EDUCATION COURSE AT UEMG - IBIRITÉ
ABSTRACT
This text intends to report the reflections and procedures adopted by the Physical Education
course at UEMG - Ibirité, in face of Resolution CNE / CES nº7 of December 2018. Based on
the historical context of the extension institutionalization process in Brazil, we describe our
perceptions and some consensus and challenges that will guide the curriculum process in our
course.
KEYWORDS: University Extension; curriculum reform; CNE / CES Resolution No. 7

CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN EN EL CURSO DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UEMG – UNIDAD IBIRITÉ
RESUMEN
Este texto pretende relactar las reflexiones y procedimientos adoptados por el curso de
Educación Física de la UEMG - Ibirité, frente a la Resolución CNE/CES nº7 de diciembre de
2018. A partir del contexto histórico del proceso de institucionalización de la extensión en
Brasil, describimos nuestras percepciones y algunos consensos y desafíos que nortearon el
proceso de curricularización en nuestro curso.
PALABRAS CLAVES: extensión universitaria; reforma curricular; resolución CNE/CES nº7
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DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AO MOVIMENTO RE-REGULAMENTAÇÃO: DISCURSOS QUE
GOVERNAM A PROFISSÃO1
Débora Avendano de Vasconcellos Sinoti,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
RESUMO
O objetivo do trabalho foi analisar as formas de subjetivação profissional a partir dos
discursos que foram produzidos após a Lei 9.696/98. Serão apresentados os discursos, no
âmbito institucional, que vêm subjetivando os profissionais da área. Observou-se que há um
conjunto de produções: a manutenção dos jogos de poder que possibilitaram a
regulamentação da profissão de Educação Física e a separação nas formações e; a
liquefação das promessas de legitimação da profissão após a Lei 9.696/98.
PALAVRAS-CHAVE: lei 9.696/98; educação física; discurso.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte de uma tese de doutoramento. O objetivo foi analisar as
formas de subjetivação profissional a partir dos discursos que foram produzidos após a Lei
9.696/98 de regulamentação da profissão de Educação Física. Neste recorte serão
apresentados os discursos, no âmbito institucional, dos poderes normativos, fiscalizadores e
jurídicos que vêm subjetivando os profissionais2 da área de 1998 até o movimento da ADI
3428/2005 em 2020.
MÉTODO INVESTIGATIVO
Com inspiração nos estudos de Foucault foram analisados os discursos produzidos
após a Lei 9.696/98, contemplando resoluções e pareceres do MEC/CNE, CONFEF, somados
às decisões dos tribunais Regionais, STJ e STF, resultantes de processos judiciais, motivados
por embates surgidos após a regulamentação da profissão. O conceito ferramenta analítico
utilizado foi o de governamentalidade (FOUCAULT, 2008). Como estratégia foram
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identificados os instrumentos e procedimentos técnicos do poder de governamentalidade
institucional que subjetivam a profissão de Educação Física.
A escolha desta materialidade discursiva, deu-se pelo fato de que a partir da Lei
9.696/98, do Parecer CNE/CES 138 de 2002 e a Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de
2004, acirraram-se as disputas no âmbito da Educação Física relativamente aos espaços de
atuação.
DISCUSSÃO
A governamentalidade, para Foucault (2008a), é uma das formas de exercer o
governamento com dispositivos de segurança e instrumentos técnicos endereçados à
população. As normativas educacionais, as leis e as decisões jurídicas materializam-se nestes
dispositivos endereçados à área de Educação Física, como uma razão de Estado em um poder
governamental. Aqui serão identificados os instrumentos técnicos de exercício do poder para
o governamento da profissão e que subjetivam seus integrantes. São eles, segundo Foucault
(2014): o sistema das diferenciações (diferenças institucionais e de estatutos de quem pode
exercer o poder), o tipo de objetivos (a manutenção de privilégios ou acumulação de
proveitos), as modalidades instrumentais (os mecanismos de controle e as regras
estabelecidas), as formas de institucionalização (poder político ou judiciário e a relação da
distribuição do poder em um conjunto social) e os graus de racionalização (a eficacidade dos
instrumentos).
Os sistemas das diferenciações, representa um poder exercido por distintas
instituições, como exemplo o MEC, o CONFEF e o sistema judiciário perfazendo igualmente
as formas de institucionalização. Os tipos de objetivos podemos observar na manutenção dos
privilégios e interesses exercidos pelo CONFEF. As modalidades instrumentais podem se
manifestar pelos mecanismos de fiscalização e controle das atuações profissionais. E por fim,
os graus de racionalização podem-se verificar nas decisões jurídicas e nas reescritas das
resoluções e diretrizes a partir das resistências da área. Esse conjunto de aparatos, estratégias
e instituições constituem a governamentalidade do Estado, no governamento das condutas,
produzindo discursos.

Para a análise do que essas relações colocam em movimento é importante tratar da Lei
9.696/98, ver o que ela produz, e de que forma o sistema jurídico intervém. Inicia-se com o
artigo 3º:
Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar,
programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de
auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar
informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades
físicas e do desporto. (BRASIL, 1998)

Com a Resolução 046/2002 o CONFEF apresentou as definições do que caberia aos
profissionais da Educação Física, com o objetivo de nortear as próprias fiscalizações – a partir
da lei de regulamentação que se apresentava muito restrita –, objetivando também aumentar o
espectro de atuação da área.
A partir desta resolução e após a separação nas formações, o Conselho passou a limitar
a atuação dos profissionais, de acordo com a formação, fiscalizando e multando os que
atuavam fora do que dispunham suas carteiras profissionais. Deste modo o CONFEF exerce o
poder por meio das modalidades instrumentais em que o poder é exercido “por sistemas de
vigilância, com ou sem arquivos, segundo regras explícitas ou não, permanentes ou
modificáveis” (FOUCAULT, 2014, p. 136).
Esse poder e as limitações do CONFEF, em especial quanto à expedição das carteiras,
têm sido campo de luta. O MEC discordava desta atuação o que motivou reescritas de
Resoluções e Pareceres pelo órgão.
Devido a este cenário as IES e o Conselho passaram a solicitar ao MEC/CNE
manifestações e esclarecimentos, tanto em relação aos alcances do CONFEF, quanto ao que
deveria caber a cada egresso, de acordo com as formações bipartidas, dúvidas motivadas,
principalmente, pela redação dada pela Resolução CNE/CES 07/2004. O MEC/CNE por sua
vez responderam aos pedidos, bem como posicionaram-se acerca das atribuições e limites que
o CONFEF deveria respeitar. Esses embates repercutiram no sistema judiciário, sendo
decididas pelo STJ e mantidas pelo STF, além de culminar na Resolução CNE/CES 6/2018.
A partir destas disputas e por estas terem sido motivos de muitos processos, o STJ, por
unanimidade, decidiu, através dos temas repetitivos de número (647) a seguinte tese:

O profissional de educação física o qual pretende atuar de forma plena, nas
áreas formais e não formais (...), deve concluir os cursos de
graduação/Bacharelado e de Licenciatura, já que são distintos, com
disciplinas e objetivos particulares. (STJ, 2014)

Uma outra decisão foi tomada pelo STJ, devido aos Licenciados pleitearem
judicialmente o direito de não filiação ao Conselho. Em decisão final o STJ proferiu, como
tese, ser obrigatória a filiação ao CONFEF de todos os profissionais da Educação Física, de
acordo com o Recurso Especial 1583696 / RS 2016/0034339-9 (STJ, 2017), a partir da Lei
9.696/98, pois segundo o entendimento jurídico os Licenciados e os Bacharéis fazem parte
dos profissionais da Educação Física.
Outro tema em questão são as atuações dos egressos em Educação Física. No sítio do
STJ há dois informativos de jurisprudência, quanto a não necessidade de profissionais da
Dança, Yoga, Artes Marciais, Capoeira e Pilates, serem filiados ao CONFEF. Segundo os
magistrados não há como depreender da Lei 9.696/98 o que cabe especificamente à área. A
exemplo deste informativo consta o Recurso Especial 2013/0045307-5.
Os regramentos assim transcritos se limitam a definir os requisitos para a
inscrição nos Conselhos Regionais (art. 2º) e a dispor sobre as atribuições a
cargo dos profissionais de educação física (art. 3º), sem explicitar, com
maior clareza, quais seriam as possíveis atividades abarcáveis no espectro
dos afazeres físicos e do desporto, próprios dos profissionais de educação
física. Assim vê-se que não é possível extrair dos artigos transcritos
comando normativo que obrigue a inscrição dos professores e mestres de
danças, ioga e artes marciais nos Conselhos de Educação Física. (STJ, 2015)

Em um outro pleito interposto pelo sistema CONFEF/CREF o escopo foi pedir o
reexame de um processo quanto ao exercício de um profissional, na modalidade Tênis, visto
que o mesmo não era filiado ao CONFEF. O tribunal negou o pedido, na justificativa, o
relator afirma que o Tênis não está elencado na Lei 9.696/98. (TRF2, 2019a)
Em processo interposto pelo CREF1 (RJ) contra uma instrutora de (Zumba), para que
a mesma fosse filiada ao Conselho. O discurso jurídico pelo processo de número
(2017.51.05.036679-6), da 7ª turma do TRF2, por unanimidade, compreendeu que os
instrutores de (Zumba) não necessitam ser filiados ao CONFEF. A justificativa é que a
consideram como uma modalidade de dança, o que não consta na escrita da Lei 9696/98
(TRF2, 2019b).

A regulamentação da profissão e a separação nas formações não são um consenso na
área. Muitas IES entraram com pedidos de apostilamentos. O apostilamento é um registro, em
forma de carimbo, contido no verso do diploma, que autoriza o pleno exercício da profissão.
A Movimentação da ADI 3428/2005 é outro exemplo. Ela significa uma Ação de
Inconstitucionalidade proposta pelo procurador Cláudio Fonteles, acerca da Lei 9.696/98, que
foi movimentada em 2020, podendo acarretar o fim dos Conselhos, ou ainda na reescrita da
Lei 9.696/98. O que vem provocando uma intensa movimentação do CONFEF para a
manutenção de seu poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o STJ tenha decidido que Licenciados e Bacharéis estão sob a fiscalização do
CONFEF, e sob o teto da lei, quando os juízes buscam embasamento em suas decisões, acerca
das atribuições destes, recorrem às legislações educacionais (LDBN e DCN), não à lei de
regulamentação. Quando referenciam a Lei 9.696/98 ratificam que só cabe a estes
profissionais o que está estritamente escrito nesta. Há a produção de discursos, em um poder
governamentalizado, de atribuição por modalidades, únicas e exclusivamente constantes no
rol da lei de regulamentação.
Se de um lado há resistência de parcela da área contra a regulamentação e o processo
de separação nas formações e de outro a manutenção dos jogos de poder que proporcionaram
a efetivação destes dois movimentos; há também a liquefação das promessas de segurança à
área com uma lei garantidora de seus espaços de atuação, conforme seus defensores
aspiravam.

FROM THE REGULATION OF THE PHYSICAL EDUCATION
PROFESSION TO RE-REGULATION MOVEMENT: SPEECHES THAT
GOVERN THE PROFESSION
ABSTRACT
The aim of this work was to analyze the forms of professional subjectivation from the
speeches produced after Law 9696/98. Speeches are presented, in the institutional scope, that
have been subjectifying professionals in the area. It was observed that there is a set of
productions: the maintenance of power games that allowed the regulation of the Physical
Education profession and the separation in training and the liquefaction of the promises of
legitimization of the profession after the law.

KEYWORDS: law 9.696/98; physical education; discourse.

DE LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
AL MOVIMIENTO DE RE-REGULACIÓN: DISCURSOS QUE
REGULAN LA PROFESIÓN
RESUMEN
El objetivo del trabajo fue analizar las formas de subjetivación profesional a partir de los
discursos que se produjeron después de la Ley 9696/98. Se presentarán discursos, en el
ámbito institucional. Se observó que existe un conjunto de producciones: el mantenimiento de
juegos de poder que permitieron la regulación de la profesión de Educación Física y la
separación en el entrenamiento y; la licuefacción de las promesas de legitimación de la
profesión según la Ley.
PALABRAS CLAVE: ley 9.696 / 98; educación Física; discurso.
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RESUMO
O trabalho relata as percepções sobre a experiência formativa docente na disciplina
Educação Física e Educação das Relações Étnico-raciais, do curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Nas análises realizadas
coletivamente, as percepções sobre aprender e ensinar na temática do curso e a formação
docente demonstram que os elementos e as relações presentes neste processo favoreceram o
desenvolvimento de uma práxis educativa transformadora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação docente; Relações étnico-raciais

INTRODUÇÃO
As Leis n°. 10.639/03 e n°. 11.645/08 fortalecem e apoiam as demandas de reparação,
reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade das populações afro-brasileiras
e indígenas no Brasil (BRASIL, 2004; 2008). Em decorrência destas políticas curriculares,
um movimento de atenção para a Educação das Relações Étnico-raciais pode ser observado
nas instituições de ensino, sobretudo na formação de educadoras/es como indicam as
pesquisas de Silva (2018) e Coelho (2018) ao mapear as produções acadêmicas sobre o tema
entre 2003 e 2014.
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Em 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (BRASIL, 2015) apontam que os cursos de licenciatura devem garantir conteúdos
relacionados à diversidade étnico-racial. Em consequência desta resolução, a partir do
segundo semestre de 2018, em ajuste curricular realizado no curso de Licenciatura em
Educação Física da UFF, foi inserida como obrigatória no currículo a disciplina Educação
Física e Educação das Relações Étnico-raciais (EFERER).
A disciplina tem como objetivo oferecer subsídios para a abordagem das histórias e
culturas indígenas, afro-brasileiras e africanas na Educação Física escolar, indicando a
discussão dos conceitos de raça, etnia, mestiçagem, racismo, identidades negras e indígenas
no Brasil e na América Latina, o estudo das diretrizes curriculares para a Educação das
Relações étnico-raciais e das políticas de ações afirmativas.
Em 2020, foi ofertada pela quarta vez no curso e pela primeira vez no formato de
Ensino Remoto, em virtude da pandemia da COVID-19, com uma turma de 32 estudantes,
organizada e ministrada por cinco estudantes educadoras/es. Denominamos grupo de
estudantes educadoras/es os três estudantes monitores, a professora da rede de ensino básico
em estágio docente de doutoramento e a professora responsável pela disciplina no curso,
compreendendo que este grupo se colocou no processo de aprender e ensinar, compartilhando
e construindo o caminho ao caminhar.
Assim, o objetivo deste trabalho é relatar as percepções deste grupo acerca da
experiência formativa gerada no desenvolvimento da disciplina EFERER, do curso de
Educação Física da UFF e justifica-se pela possibilidade de compartilhar parte do processo de
construção de um espaço colaborativo de formação docente, propondo um diálogo sobre a
Educação das Relações Étnico-raciais nos cursos de Educação Física.
FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Pensar a formação docente requer compromisso político e ético em assumir demandas
urgentes como reconhecer a diversidade étnico-racial que constitui nossa sociedade. Nesse
sentido, é importante dialogar sobre como os cursos de licenciatura têm oferecido formação
para a educação das relações étnico-raciais, sobretudo em relação ao enfrentamento de
práticas discriminatórias e racistas reproduzidas no cotidiano escolar.

Introduzir no currículo escolar a obrigatoriedade do estudo das histórias e culturas
afro-brasileira e indígenas necessita aprofundar os conhecimentos sobre as relações étnicoraciais para formar “homens e mulheres comprometidos com e na discussão de questões de
interesse geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências
históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado a nação (SILVA, 2007, p.
490)”.
Baseada nas leis nº10.639 e nº11.645, a disciplina EFERER contou com aportes
teóricos de autoras/es afro-brasileiras e indígenas que nos conduziram ao contato com as
percepções de mundo desses grupos e à proposição do diálogo com as/os estudantes na
perspectiva de uma pedagogia engajada, à favor de uma luta antirrascista (HOOKS, 2013).
Durante as aulas e reuniões de planejamento registramos momentos de catarse
relacionados ao reconhecimento da identidade racial e à problematização da visão de mundo
eurocêntrica, desencadeados pelo estudo das referências propostas, entre as quais destacamos
os textos de Gomes (2005) e Silva (2007) e os vídeos de Almeida (2018) e Krenak (2020).
Ao discorrer sobre a formação docente do ponto de vista de uma prática educativa
progressista que considere que “não há docência sem discência", Freire (2013, p. 12) afirma
que é necessário aos formandos “desde o princípio mesmo de sua experiência formadora,
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de
que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
a sua construção”.
Este trabalho está baseado na análise dos relatos sobre a experiência formativa docente
do grupo a saber: 1, Professora do ensino básico em estágio docente de doutoramento; 2,
Professora do curso de Educação Física da UFF; 3, 4 e 5, estudantes do curso de Educação
Física e monitores da disciplina. Os relatos foram pautados na pergunta formulada em diálogo
pelo grupo: O que significou a experiência de trabalharmos juntos na disciplina EFERER? A
análise dos dados foi realizada coletivamente, com a leitura dos relatos para posterior
destaque dos trechos que nos permitiram compreender a experiência formativa.
APRENDENDO NAS RELAÇÕES
Os relatos analisados foram atravessados pelo olhar amoroso e exercício da escuta
atenta nos encontros realizados, onde pudemos contrapor relações verticalizadas, marcadas

por debates calorosos, dúvidas, reflexões, espaços de criação, recriação e potência para viver
as subjetividades, tantas vezes negadas como dimensões formativas.
Os encontros eram momentos de refúgio, onde nos sentíamos à vontade para
questionar, entender, se reavaliar e adotar novas posturas. Um lugar onde se
aprende na relação com o outro, compreendendo a importância de ser e estar
no mundo, sabendo que somos agentes de transformação (4).

O ambiente de acolhimento recorrente nos relatos, proporcionado por posturas
dialógicas também possibilitou a expansão de nossas trocas acerca das estratégias de ensino e
dos referenciais teóricos utilizados:
(…) pude aprender novas bibliografias que avaliamos inserir na disciplina e
novas estratégias de ensino que favoreceram as relações com a turma, além
de qualificar cada atividade proposta, considerando as condições do trabalho
remoto (2).

A construção de relações pautadas em uma pedagogia engajada que assume a
interação respeitosa entre estudantes e professoras (HOOKS, 2020) foi identificada:
Nossos encontros tinham o intuito de pensar possibilidades de práticas
pedagógicas que melhor atendessem a demanda dos alunos. O processo de
construção dessas práticas pedagógicas é muito rico, pois nos encontramos
em processos de formação diferentes, a troca de conhecimento flui de forma
horizontal, sem as barreiras entre professor e aluno. É a partir desses
diversos olhares que buscamos uma educação pautada na diversidade, no
afeto, na pedagógia antirracista e humanizada, onde você enxerga o outro.
Essa prática flui dos encontros para sala de aula, pois não é apenas um
discurso (4).

Em referência direta à experiência formativa docente observamos nos relatos a
valorização das percepções de mundo presentes nos aportes teóricos estudados na disciplina
Sempre foi um desejo ser monitor da disciplina que contribuiu para minha
formação acadêmica e humana. Porém, a chance surgiu durante a pandemia,
o que foi frustrante e enriquecedor. Frustrante pois durante a minha
passagem como aluno a professora frisava que o encontro, o olhar para o
outro, reconhecê-lo e ser reconhecido faz parte das culturas africanas, afrobrasileiras e indígenas, e essa relação com outro enfraqueceu muito durante a
pandemia (5).

No mesmo sentido, os trechos adiante nos indicam as reflexões provocadas pelos
estudos e diálogos sobre a desconstrução de ideologias racistas

Construímos espaço de aprendizagens sobre a construção social, histórica,
cultural e política das desigualdades raciais e sua interferência na cultura
escolar. Foram momentos marcantes, de inquietações que interrogam meus
posicionamentos, que escondem de forma sofisticada o sistema opressor que
nega a própria existência do racismo. Assumir, tomar consciência passa por
um longo processo de desconstrução de ideologias racistas, do conhecimento
da história africana e dos movimentos de resistência que contribuíram para a
construção do nosso país (1).
Entretanto estar junto ao grupo com o mesmo objetivo contribuiu para minha
formação, pois através desta vivência tenho aprendido sobre nossa história e
isto tem me ajudado a desconstruir o que me foi imposto pelos colonizadores
de nosso país e valorizar cada vez mais a cultura africana, afro-brasileira e
indígena (3).

Ao dialogar sobre nossas limitações no que diz respeito à educação das relações
étnico-raciais fomos assumindo cada vez mais o entendimento de que aprender e ensinar
requerem a valorização da convivência.
CONSIDERAÇÕES
O respeito às diferentes perspectivas de cada pessoa possibilitou a criação de um
generoso espaço de formação na relação do grupo de educadoras/es e com os demais
estudantes. No grupo, observamos a ampliação dos nossos encontros de um espaço-tempo de
estudo e trabalho para um espaço de apoio, incentivo e segurança mútua, no estreitamento de
nossa amizade. Consideramos, assim como hooks (2020), que este contexto de interação entre
estudantes e educadores é imprescindível para uma educação como prática de liberdade, que
se proponha transformadora.
Consideramos que a dinâmica dos encontros foi fundamental para ampliar e construir
reflexões críticas que contribuíram para desmantelar processos de silenciamento ocasionados
por ideologias racistas, fortalecendo-nos para o enfrentamento destas nos ambientes escolares
e fora deles. Também foram fundamentais para a criação de um ambiente dialógico os
referenciais estudados que nos indicam a valorização das maneiras de aprender e ensinar de
diferentes grupos étnicos.

EDUCATION OF ETHNIC-RACIAL RELATIONS AND FORMATIVE
EXPERIENCES IN PHYSICAL EDUCATION UNDERGRADUATE
COURSES AT UFF
ABSTRACT
This article reports the perceptions about the formative experience of teaching in the
discipline of Physical Education and Education of Ethnic-Racial Relations, of the Physical
Education undergraduate course at Universidade Federal Fluminense. In the analysis carried
out collectively, the perceptions about learning and teaching in the discipline and teacher
training show that the elements and relationships present in this process favored the
development of a transformative educational praxis.
KEY WORDS: Physical education; Teacher education; Ethnic-racial relations.

EDUCACIÓN DE LAS RELACIONES ÉTNICO-RACIALES Y
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA UFF
RESUMEN
Este trabajo reporta las percepciones sobre la experiencia docente formativa en la
asignatura Educación Física y Educación de las Relaciones Étnico-Raciales, del curso de
pregrado de Educación Física de la Universidade Federal Fluminense. En el análisis
realizado colectivamente, las percepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza en la
asignatura del curso y la formación del profesorado muestran que los elementos y relaciones
presentes en este proceso favorecieron el desarrollo de una praxis educativa transformadora.
PALABRAS CLAVE: Educación física; Formación del profesorado; Relaciones étnicoraciales
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EDUCAÇÃO FÍSICA: DA EXPECTATIVA DO PROCESSO SELETIVO
AO DESAJUSTE CAUSADO PELA PANDEMIA COVID-191
Luenes Kelly Cabral,
Escola Superior de educação Física e Fisioterapia de Goiás/Universidade Estadual de
Goiás (ESEFFEGO/UEG)
RESUMO
Objetivamos compreender as expectativas dos estudantes do curso de EF da ESEFFEGO/UEG
antes da entrada na universidade e o desajuste nos mesmo com a implantação do REANP.
Realizou-se entrevista com alunos do 1º ao 4º período, as respostas demostraram insatisfação
com as aulas remotas e perda na qualidade do ensino. Houve um aumento no número de
trancamento de matrícula e abandono do curso. É preciso mais estudos sobre os impactos
causados pela pandemia Covid-19 em estudantes nas universidades.
PALAVRAS-CHAVE: formação superior; ensino remoto; saúde mental.
INTRODUÇÃO
Devido a pandemia COVID-19 foi decretado o regime especial de aulas não presenciais
(REANP) na UEG, utilizando-se de tecnologias e metodologias adequadas para a continuidade
do processo ensino-aprendizagem através do Ensino Remoto (ER).
Segundo o IBGE (2020), o Brasil possui 8,45 milhões de estudantes matriculados em
Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 24,6% em universidades públicas. 74,9% das
residências desses estudantes têm algum tipo de acesso à internet, sendo 98,7% do acesso feito
por celular.
O ensino superior sofreu grande impacto devido a pandemia. Cerca de 2 milhões de
estudantes foram impactados pela mudança do ensino presencial (EP) para o ER na passagem
do ensino médio para o superior (BRASIL, 2019). Pesquisa realizada pelo SEMESP2 em 2020
mostrou que 40% dos alunos do ensino superior foram afetados pela pandemia e que 608 mil
alunos trancaram ou desistiram do curso no primeiro semestre de 2020, um aumento de 14,7%
em relação a 2019.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São
Paulo
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As expectativas destes estudantes eram enormes e de repente as aulas presenciais foram
suspensas e implantado o ER. Com os alunos de EF da ESEFFEGO não foi diferente, a
expectativa que possuíam em fazer um curso onde as aulas práticas são necessárias foi
quebrada, causando estresse nos mesmos. Daí surgiu o questionamento para o presente
trabalho: Como a pandemia de Covid-19 e suas implicações tem afetado os estudantes dos 2
anos iniciais do curso de EF da ESEFFEGO?
Quem optou por fazer a graduação de forma presencial não esperava passar para o ER.
Não se deve confundir o método de ensino EAD com o ER em caráter extraordinário. Conforme
nos ensina Pasini e Hodges apud Fernandes et al, 2020.
O EAD é uma alternativa ou ferramenta educacional, que utiliza recursos
tecnológicos e de comunicação baseados na premissa que docentes e discentes
estejam em ambientes distintos e de forma síncrona e assíncrona. Já ER é
definido como uma forma alternativa e puramente emergencial de entrega de
instruções, que se dá de maneira remota para substituir àquelas que deveriam
ser ministradas no formato presencial. (HODGES et al. apud FERNANDES
et al, 2020, p. 154).

A entrada no ensino superior é responsável por gerar nos “calouros” grande expectativa.
Porém essa expectativa pode não se concretizar, eles podem não se adaptar à universidade ou
ao curso escolhido, gerando frustações que poderão influenciar sua trajetória dentro da
universidade. Já não bastasse tantos obstáculos, os estudantes tiveram de enfrentar todas as
incertezas causadas pela pandemia.
DESAJUSTE PSICOSSOCIAL EM NOVATOS UNIVERSITÁRIOS
Fatores psicossociais são definidos pela OMS 3 como os aspectos que definem a
interação subjetiva entre o trabalhador (estudante) e seu trabalho (estudar), os quais interferem
na vivência de bem-estar no trabalho e também nos processos de descompensações na saúde,
seja mental ou física (SOBOLL, 2016).
As pesquisas sobre os desajustes e adaptação acadêmica dos estudantes novatos
possuem papel importante para prover as IES com informações, contribuindo para novas
práticas pedagógicas, de tal modo que se sintam mais confiantes e apoiados pela universidade
para atingirem seus objetivos no curso.
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Já não bastasse as próprias incertezas de quando se entra em uma nova fase da vida,
com suas aflições e medos, os estudantes iniciantes, mais imaturos, tiveram de encarar todos os
problemas e impactos causados pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido a autoconfiança do
aluno foi abalada, e essa falta de autoconfiança pode trazer prejuízos ao longo da vida
acadêmica do mesmo. A adaptação acadêmica é um processo complexo e a pandemia tem
dificultado sobremaneira essa adaptação.
Fernandes et al, 2020, entrevistaram 79 alunos do curso de Fisioterapia e concluíram
que um dos principais desafios acadêmicos no ER são sentimentos como a ansiedade e a
dificuldade de conciliar as atividades acadêmicas com as atividades diárias.
Peloso apud Fior (2020), investigou universitários brasileiros matriculados em cursos
da área de saúde e identificou ansiedade moderada, dificuldade no estabelecimento de rotinas
de estudo e no aprendizado sem a mediação presencial do professor.
Em outra pesquisa sobre a saúde mental e qualidade do sono em estudantes
universitários de uma universidade pública da Bahia, Coelho et al, 2020, identificaram
alterações na rotina, dificuldades em realizar tarefas do cotidiano e desânimo.
OS (EX)UNIVERSITÁRIOS DA ESEFFEGO
Esta investigação teve início com o levantamento bibliográfico, em seguida passou-se
para a fase de coleta de dados através de entrevista com os alunos. Para análise dos estudantes
do curso de EF foram elaborados dois questionários, um para os alunos que trancaram matrícula
ou abandonaram o curso e outro para os alunos matriculados e que frequentam as aulas. As
perguntas caracterizaram um tipo de entrevista estruturada, conforme define BRITTO JÚNIOR
(2011, p. 240) que uma entrevista estruturada se desenvolve a partir de uma relação fixa de
perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados.
Foram ouvidos 34 alunos que estão frequentando as aulas e 15 alunos que trancaram
matrícula ou abandonaram o curso.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O primeiro desafio das IES para planejar o processo de ensino durante a pandemia é
partir de dados precisos quanto às condições das pessoas envolvidas no processo de ensinoaprendizagem. Que condições dispõem professores e estudantes de cada IES para ensinar e

aprender durante a pandemia? O que é necessário levar em consideração para que o ER não se
torne apenas um improviso, sem que se perca a garantia de aprendizagens?
No semestre 2020/1, na ESEFFEGO, 7 alunos do matutino e 17 do noturno trancaram
matrícula e no semestre 2020/2 10 no matutino e 15 no noturno. A análise das respostas aos
questionários trouxe os seguintes resultados: dos alunos que trancaram matrícula ou
abandonaram o curso 26.7% estavam no 1º período, 60.0% no 2º período e 13.3% cursavam o
3º período. Foi perguntado o quanto estava estimulado/entusiasmado a fazer o curso de EF antes
de passar pelo processo seletivo.
Tabela 1 – Avaliação do entusiasmo dos alunos antes de iniciarem o curso de EF
Alunos que trancaram
Alunos matriculados e
matrícula/abandonaram
frequentando as aulas
Muito estimulado
8 (53.3%)
25 (73.5%)
Um pouco estimulado
6 (40%)
8 (23.5%)
Não estava estimulado
1 (6.7%)
1 (2.9%)
Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Para os alunos que trancaram/abandonaram perguntou-se qual foi o principal motivo
que os levaram a tomar essa decisão, 66,7% responderam que a mudança de aula presencial
para ER foi o principal motivo, 13,3% disseram que a falta de condições (acesso à internet e
equipamento adequados) para assistir as aulas remotas e 20% responderam que não gostaram
ou se adaptaram ao curso de EF. A tabela 2 mostra a percepção dos alunos que estão
frequentando regularmente as aulas.
Tabela 2 – Avaliação da percepção dos impactos causados pelo ER
O ER te desestimulou a
O quanto você acredita que a relação
continuar o curso de
ensino-aprendizagem está sendo
EF?
prejudicada por causa do ER?
Muito
14 (41.2%)
23 (67.6%)
Um pouco
16 (47.1%)
11 (32.4%)
Não desestimulou
4 (11.8%)
0
Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

As respostas revelaram que entre os alunos que continuaram o curso 73.5% estavam
estimulados antes de entrar na faculdade e que após o início do ER 41.2% destes alunos se

sentem muito desestimulados a continuar o curso. Outro dado importante é que 47.1% dos
alunos matriculados pensam em trancar a matrícula caso o ER persista por mais um semestre.
Um dado que chamou a atenção foi quanto a qualidade do binômio ensino-aprendizagem,
classificado como muito prejudicado (67.6%) em virtude do ER.
CONCLUSÕES
A pandemia Covid-19 causou diversos impactos na educação, tanto para estudantes e
professores. As IES precisam conhecer seus alunos para que possam definir os meios
pedagógicos que devem ser utilizados no ER.
Ao analisarmos os alunos do curso de EF da ESEFFEGO/UEG, constatou-se que as
adversidades originadas na pandemia causaram uma reação de desestímulo em relação à
continuidade do curso.
A evasão no curso de EF, ficou em 16.10% (14.7% média nacional). A maioria dos
abandonos se deu devido a substituição de aulas presenciais pelo ER. Os desajustes causados
nos alunos ficaram evidenciadas através do aumento no trancamento de matrícula ou abandono
do curso. Para os estudantes que participaram da pesquisa existe a percepção de que a relação
ensino-aprendizagem está sendo muito prejudicada com o ER.
É necessário um aprofundamento nos estudos dos impactos psicossociais causados pela
pandemia Covid-19 em estudantes recém aceitos nas universidades bem como sua adaptação a
este novo universo educacional.

PHYSICAL EDUCATION: FROM THE EXPECTATION OF THE
SELECTIVE PROCESS TO THE MALADJUSTMENT CAUSED BY
THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
We aimed to comprehend the Eseffego/UEG P.E. students' expectations before their entering
on the university and the mismatch in the same with the implementation of the REANP.
Interviews were conducted with students from the 1st to the 4th course period, the answers
showed dissatisfaction with the remote classes and lack in the quality of teaching. There was
an increase on the number of registration locking and course abandonment. More studies about
the impacts caused by the Covid-19 pandemic on students on the universitys are needed.
KEYWORDS: higher education; remote teaching; mental health.

EDUCACIÓN FÍSICA: DESDE LA EXPECTATIVA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN HASTA EL INADAPTADO CAUSADO POR LA
PANDEMIA COVID-19
RESUMEN
Nos propusemos conocer las expectativas de los estudiantes del curso de EF de Eseffego/UEG
antes de la entrada en la universidad y el desajuste en nosotros mismos con la implantación
del REANP. Se realizó entrevista con alumnos del 1º al 4º período, las respuestas demostraron
insatisfacción con las clases remotas y pérdida en la calidad de la enseñanza. Hubo un aumento
en el número de bloqueos de matrícula y abandono del curso. Se necesitan más estudios sobre
los impactos causados por la pandemia Covid-19 en los estudiantes de las universidades.
PALABRAS CLAVES: educación superior; enseñanza a distancia; salud mental.
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EDUCAÇÃO FÍSICA EAD E A FORMAÇÃO DO SABER FAZER:
PROFISSIONALIZAÇÃO OU IMPROVISAÇÃO1
Jorge Marcos Ramos,
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Sérgio Marcus Nogueira Tavares,
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
RESUMO
É necessário discutir como se encontra a formação em educação física EAD como parte da
política de formação de professores no Brasil. O objetivo desse trabalho foi verificar como
ocorre a formação prática dos alunos no curso de educação física na modalidade EAD. Foi
realizada uma busca nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico utilizando a combinação
das palavras-chaves: graduação, educação física, licenciatura, bacharel e educação à
distância. A submissão do Brasil à lógica neoliberal vai se traduzir em uma violenta ofensiva
contra as conquistas sociais, dentre elas a educação pública, gratuita e de qualidade,
ocorrendo uma mudança de concepção onde de executor da política nacional de educação o
Estado passa a regulador. É necessário uma maior fiscalização com o propósito de manter
um rigor mínimo em relação ao desenvolvimento da formação na modalidade EAD, em
especial nos encontros presenciais para que se possam formar profissionais para
desenvolverem as suas funções com competência.
PALAVRAS-CHAVE: Graduação; Educação física; Educação à distância
INTRODUÇÃO
As discussões relacionadas à formação de professores no Brasil estão fortemente
relacionadas aos diferentes momentos históricos do País, os avanços e recuos sociais em
maior ou menor proporção incentivaram e incentivam essas alterações. Nessa perspectiva se
faz necessário discutir como se encontra a formação do professor de educação física na
modalidade a distância como parte da política de formação de professores no Brasil. Vale
destacar que esse modelo de formação teve início no final da década de 1990 por meio da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, contudo sua efetivação ocorreu somente a
partir do ano de 2000 com o envolvimento das Instituições Públicas e a partir de 2002, com o
envolvimento das Instituições Privadas.

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – Brasil (CAPES).
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O objetivo desse trabalho foi verificar como ocorre a formação prática dos alunos no
curso de educação física na modalidade EAD.
METODOLOGIA
Essa pesquisa se caracterizou com uma revisão bibliográfica, sendo realizada uma
busca nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Utilizou-se da combinação das
palavras-chaves: graduação, educação física e educação à distância. Foram selecionados 20
documentos que supostamente tratavam da formação prática, contudo após a análise dos
mesmos pelo resumo, somete 07 se alinharam aos critérios de inclusão e os outros 13 foram
excluídos por não apresentarem relação direta com o tema investigado.
EDUCAÇÃO FÍSICA EAD
No Brasil a submissão às orientações neoliberais se evidenciaram, conforme Rizek, De
Oliveira e Braga (2015), em 1995 com as reformas traçadas pelo governo Fernando Henrique
Cardoso (FHC), sendo que no fim do século XX, o Banco Mundial passou a exercer
influência direta sobre as políticas educacionais brasileiras, orientando para a necessidade de
uma reforma educacional que garantisse racionalidade e eficiência ao sistema educacional
superior brasileiro (CARVALHO, 2006). É bem verdade que o crescimento do setor privado
sobre o público advém dos tempos da ditadura militar (1964-1984).
Em nome da democratização do ensino superior, as reformas dos anos de 1990
privilegiaram a expansão do setor privado, tendo como marco a diversificação das Instituições
de Ensino Superior (IES), admitida pela LDB 9.394/96 e consolidada pelo Decreto nº 5.622
de 19 de dezembro de 2005, que regulamentou o art. 80 da LDB referente à EAD, sendo
alterado posteriormente pelo Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017, que favoreceram e
favorecem o capital privado nesse segmento.
Vale destacar que a graduação em educação física EAD já é algo irreversível tendo em
vista que existe procura significativa para o desenvolvimento dessas atividades. O que
podemos pontuar e até mesmo denunciar é a simplificação de alguns cursos de educação
física nessa modalidade motivada meramente pelos fins econômicos de algumas IES.
O Governo Federal com o objetivo de disponibilizar essa mão de obra (professores) e
pressionado pelo Banco Mundial implementou diversas propostas às quais podemos destacar

a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio do Decreto nº 5.800/2006, sendo
esse um marco regulatório para a ampliação do acesso ao ensino superior, em especial para as
licenciaturas na modalidade EAD (GIOLO, 2008 e MOON, 2008).
O Ministério da Educação (MEC) em 2009 autorizou a criação do primeiro curso de
formação de professores de Educação Física EAD. Se no primeiro momento a centralidade da
formação estava no saber fazer, no segundo momento a centralidade está no saber ensinar as
práticas corporais.
Os autores Lazzarotti Filho, Silva e De Lorenzi Pires (2013) ao questionarem em sua
pesquisa os componentes de uma equipe pedagógica de um curso de Educação Física EAD
em relação ao tempo dedicado ao saber fazer e ainda se consideravam suficiente este tempo
para o processo de formação dos novos professores. A maioria dos profissionais afirmaram
que em comparação ao curso presencial o tempo dedicado ao saber fazer é muito menor e os
estudantes podem vir a ter problemas no momento da sua intervenção profissional, no entanto
em relação ao saber ensinar levando em conta os conteúdos desenvolvidos, o tempo destinado
é maior tendo em vista que a característica do curso na modalidade EAD é a sistematização de
todo o conteúdo da disciplina.
Para Lazzarotti Filho, Silva e De Lorenzi Pires (2013) a formação prática na
modalidade EAD se constitui basicamente do uso de imagens, aliadas à descrição para
representar ou demonstrar partes do corpo, do movimento ou sequências de movimentos.
O que está em pauta, quando se trata de cursos de formação de professores a distância,
não é exatamente a formação de professores para a docência à distância, mas para a docência
presencial (GIOLO, 2008).
Para Betti (2007), o saber corporal não pode ser alcançado pelo puro pensamento; é
um saber orgânico, só possível com as atividades corporais, não é um saber que se esgota
num discurso sobre o corpo/movimento.
DISCUSSÃO
A submissão do Brasil à lógica neoliberal vai se traduzir em uma violenta ofensiva
contra as conquistas sociais, dentre elas a educação pública, gratuita e de qualidade,
ocorrendo uma mudança de concepção, onde nos anos de 1980, o papel do Estado era o de

executor da política nacional de educação e nos anos de 1990 passa, gradualmente, a ser o de
coordenador desta política, cumprindo papel supletivo, distributivo e regulador.
Para Barreto (2010) a falta de regulação e até mesmo fiscalização fez com que
algumas Instituições apostassem exclusivamente nos pacotes tecnológicos autoexplicativos,
dispensando qualquer mediação pedagógica junto aos alunos, o que claramente é inviável,
contudo essa escolha tem por objetivo reduzir custos, pois esvazia o trabalho bem como a
formação docente.
O que se percebe em alguns cursos EAD, é que o momento presencial é apenas o da
avaliação, não ocorrendo de fato momentos presenciais para desenvolver atividades que
promovam interações e colaborações entre os estudantes (MARTINS E PIMENTEL, 2015).
A submissão do poder público aos interesses dos organismos internacionais, em
especial do Banco Mundial faz com que a educação seja transformada em produto, como
qualquer outro que encontramos nas prateleiras dos “supermercados”, com esse novo rótulo a
educação agora pode ser comercializada sem uma regulamentação na mesma proporção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as investidas do capital financeiro na área educacional dá-se nesse movimento
uma reconversão de valor da educação, passando de direito para serviço a ser adquirido no
mercado.
Faz-se necessário uma maior fiscalização e até mesmo uma regulamentação mais
firme com o propósito de manter um rigor mínimo em relação ao desenvolvimento do curso
de formação na modalidade EAD, em especial aos encontros presenciais para que se possam
formar Professores de Educação Física que ao assumirem as suas aulas se sintam seguros para
o desenvolvimento das suas funções.

PHYSICAL EDUCATION EAD AND THE FORMATION OF KNOWING
HOW TO DO: PROFESSIONALIZATION OR IMPROVISATION
ABSTRACT
It is necessary to discuss how physical education distance learning is found as part of the
teacher training policy in Brazil. The objective of this work was to verify how the practical
training of students in the physical education course in distance learning occurs. A search
was carried out in the Scielo and Google Scholar databases using the combination of
keywords: undergraduate, physical education, undergraduate, bachelor's and distance
education. Brazil's submission to neoliberal logic will translate into a violent offensive
against social conquests, among them public education, free and of quality, with a change of
conception where the executor of the national education policy the State becomes the
regulator. There is a need for greater supervision in order to maintain a minimum rigor in
relation to the development of training in distance learning, especially in face-to-face
meetings so that professionals can be trained to carry out their duties with competence.
KEYWORDS: Graduation; Physical education; Distance education

EDUCACIÓN FÍSICA EAD Y LA FORMACIÓN DEL SABER HACER:
PROFESIONALIZACIÓN O IMPROVISACIÓN
RESUMEN
Es necesario discutir cómo la educación física a distancia se encuentra como parte de la
política de formación docente en Brasil. El objetivo de este trabajo fue verificar cómo se
produce la formación práctica de los estudiantes del curso de educación física a distancia. Se
realizó una búsqueda en las bases de datos Scielo y Google Scholar utilizando la
combinación de palabras clave: pregrado, educación física, pregrado, licenciatura y
educación a distancia. El sometimiento de Brasil a la lógica neoliberal se traducirá en una
violenta ofensiva contra las conquistas sociales, entre ellas la educación pública, gratuita y
de calidad, con un cambio de concepción donde el ejecutor de la política educativa nacional
el Estado se convierte en el regulador. Es necesaria una mayor supervisión para mantener un
mínimo rigor en relación al desarrollo de la formación en educación a distancia,
especialmente en los encuentros presenciales para que los profesionales puedan formarse
para desarrollar sus funciones con competencia.
PALABRAS CLAVES: Graduado universitario; Educación Física; Educación a distancia
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E ESTUDOS DECOLONIAIS:
SABERES E DIÁLOGOS COM O COEDUC 1
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RESUMO
Objetivamos tecer contribuições à temática da Educação Intercultural referendados por
estudiosos da decolonialidade e interculturalidade crítica. A trajetória metodológica ocorreu
a partir de estudos bibliográficos e na pesquisa-ação que traz as falas de participantes da
formação contínua Ikuia-Pá. Conclui-se que as formações de professores demandam outras
proposições teóricas que possam criar novas pedagogias capazes de promover a educação
intercultural crítica na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Intercultural. Estudos Decoloniais. Indígenas.
INTRODUÇÃO
Vivemos tempos em que se reconhece no cotidiano da sociedade brasileira, crescentes
manifestações de reforço de desigualdade e de discriminação social politicamente concebidas
e que levaram e ainda levam à morte, principalmente pessoas historicamente subalternizadas.
Buscamos falar de um movimento de resistência crível, no campo da construção de saberes
alternativos que possibilitem pensar criticamente teorias e metodologias estratégicas para a
educação intercultural, numa proposição crítica à colonialidade e linha abissal (SANTOS,
2019).
Dizemos resistência crível, por necessariamente acreditarmos nos princípios
estabelecidos pela educação intercultural em seu viés crítico. Essa perspectiva se apresenta
como possibilidade de estabelecer uma leitura de mundo que perpasse pela compreensão da
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diferença e fomente a reflexão mais complexa do vivido partilhado pelos corposmarginalizados historicamente no Brasil.
Na busca por contribuir com reflexões no campo da educação física e da educação
intercultural acessamos os dados da formação contínua Ikuia-Pá2, realizada pelo Grupo de
Pesquisa Corpo, Educação e Cultura – Coeduc, na Universidade Federal de Mato Grosso, que
promove ações de pesquisa-ensino-extensão na formação de profissionais, ao potencializar de
forma conflitiva a compreensão do corpo-pessoa que em sua totalidade, tecido nas práticas
sociais que o educam mediado pela cultura.
DECOLONIZAÇÃO DE SABERES E A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
A legislação brasileira que inclui os povos indígenas, a exemplo da Constituição
Federal de 1988, como ocorreu em outros países nesta década, resultam dos movimentos
políticos dos povos ancestrais que lutam por reconhecimento de seus direitos e respeito às
suas formas próprias de ser, educar, viver; mas, essas lutas traduzidas e apropriadas pelo
poder do capitalismo em nível global, leva, especialmente, para as políticas educacionais, uma
interculturalidade funcional, que se atrela à colonialidade já estruturada nas entranhas das
práticas sociais também na escola (WALSH, 2009).
Em oposição a essa perspectiva funcional, a formação Ikuia-Pá se fez nas vivências
interculturais fomentadas no e pelo Coeduc a partir das ações de extensão, ensino e pesquisa
com diferentes grupos étnicos, de gênero, geracional e religioso, a fim de ouvir para propor
uma ação formativa que tencionasse o que Santos (2019) considera epistemologias do Norte,
ou seja o conhecimento ancorado nas premissas epistemológicas do pensamento crítico
eurocêntrico e do pensamento conservador eurocêntrico, desvelando outra epistemologia, a
epistemologia do Sul.
Neste sentido, para potencializar as experiências das práticas corporais em uma
perspectiva intercultural, buscamos ideias que surgem de práticas pedagógicas interculturais
que são propostas a partir dos estudos decoloniais e das epistemologias indígenas com as

Em 2018, o Coeduc realizou o projeto de extensão “Ikuia-Pá: História e Cultura Bororo na
Perspectiva da Educação Intercultural na Primeira Infância”, uma proposta de formação contínua de
professores da rede municipal de educação de Cuiabá-MT. A formação-ação-intercultural contou com
aproximadamente 300 participantes que trouxeram diversas experiências dos trabalhos realizados nas
escolas para ensinar e aprender sobre os Bororo.
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quais dialogamos como parcerias em pesquisas e ações formativas voltadas à formação de
professores em Mato Grosso.
As vivências partilhadas pelos sujeitos no grupo de pesquisa Coeduc, nos auxiliam
pensar epistemologias alternativas para qualificar as práticas pedagógicas da educação física.
Por compreender que a construção de uma prática pautada pelos princípios da educação
intercultural exige um esforço insurgente em romper com a construção histórica e hegemônica
ocidental, consideramos relevante trazer para o campo de estudos da educação física reflexões
que questionem a construção histórica, que define nossa sociedade como monocultural,
monoracista e monoepistêmica.
Consideramos as vozes dos profissionais da educação questionados acerca dos
conhecimentos sobre a história e cultura dos povos indígenas, bem como da importância em
se trabalhar tais conhecimentos nas aulas de educação física, na escola. Na análise destas
vozes, enfatizamos a perspectiva da educação intercultural como possibilidade insurgente de
valorização dos saberes do Sul, neste tempo-espaço de produção da vida, território do Povo
Bororo, onde hoje se localiza Cuiabá-MT.
EPISTEMOLOGIAS INDÍGENAS E DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Entender o conceito de linha abissal e identificar a construção histórica da ciência, que
alicerçada na observação sistemática e na experimentação controlada é uma criação da
modernidade ocidentalocêntrica, descoincidente, discordante e divergente de outras “ciências”
elaboradas em lugares outros e culturas outras.
Essa colonialidade que perpassa e se mantém nas práticas sociais sobre os povos
indígenas, como herança do Brasil colonial, são evidenciadas dentro do espaço escolar, como
desvelam as falas dos educadores no questionário, como as que destacamos a seguir:
•
•
•

O pouco que sei foi muito vago, pois a cultura indígena nunca foi de muita importância nas grades
curriculares. (Profissional 5, vespertino)
No Brasil nós temos pouco conhecimento sobre os povos indígenas, não sabemos nada sobre eles.
(Profissional 19, vespertino)
Os livros didáticos não falam nada sobre essa cultura que é ampla, gostaria de conhecer e aprofundar
meus conhecimentos. (Profissional 130, vespertino)

Essas respostas dos dados iniciais da formação-ação Ikuia-Pá, referiam-se ao
conhecimento sobre a história e cultura dos povos indígenas que os professores e demais

profissionais da Educação Infantil, em sua maioria, com formação em nível superior, e nos
revelam a realidade de perpetuação da zona de não ser delegada aos povos originários do
Brasil.
As falas destacadas desvelam o processo de invisibilidade de toda uma população
brasileira reconhecida por suas mais de 280 formas de ser indígena. Essa invisibilidade
estrutural pode ser entendida com a sociabilidade colonial que construiu a ideia do mundo do
“eles”, cuja existência é inimaginável qualquer equivalência ou reciprocidade, uma vez que
não são totalmente humanos (SANTOS, 2019). Esse imaginário construído desde a invasão
europeia nos territórios ameríndios, foi se consolidando, sendo reforçado cotidianamente nas
práticas pedagógicas e nas ciências que insistem na invisibilidade de suas epistemologias e
suas ciências, embora sejam, ambas, recursos fundamentais para a produção das ciências
modernas euro-américa-centradas.
Importante reconhecer que esse processo de exclusão é ao mesmo tempo abissal e
inexistente, dificultando um processo de inclusão. Trazer este entendimento para o universo
da educação é uma potência fundante ao nosso ver, por compreendermos a escola como lugar
de reprodução da sociedade e de disputa de poder, sendo nisso um espaço-tempo moderno da
colonialidade do ser, do poder e do saber.
Porém, a partir dos referenciais da decolonialidade e da perspectiva da
interculturalidade crítica, a escola configura-se como espaço fundamental para a reelaboração
e ressignificação das práticas sociais voltadas à humanização das pessoas e da sociedade. Essa
perspectiva compreende a escola como lugar de luta e resistência, um espaço-tempo de
visibilidade dos saberes que historicamente renunciaram às matrizes epistêmicas da
colonialidade. Essa compreensão é relevante para que se possa pensar na construção de
saberes no campo da educação física para além das raízes europeias.
Na perspectiva das epistemologias do Sul, é relevante entender que há uma linha
abissal que estabelece que “deste lado da linha” vidas importam e “do outro lado da linha”
vidas não importam ou mesmo não existem. Neste complexo cenário, à escola implica
assumir um “lado da linha”. Mesmo colocando o indígena na zona do não ser e de todas as
violências racistas sofridas pela colonialidade tão atual, algumas ressignificam suas práticas
para história social vista sob outras lentes, como se evidencia nas falas de alguns participantes
da formação Ikuia-Pá:

•
•
•

Minha unidade trabalha com a cultura indígena, estamos trabalhando identidade, cultura e costume
indígena. (Profissional 64, vespertino)
Conheço um pouco porque nossa unidade está trabalhando com os alunos sobre o povo bororo.
(Profissional 129, vespertino)
Já é o terceiro ano que vamos trabalhar com esse projeto sobre os indígenas. (Profissional 165,
vespertino)

Essa constatação é que alguns profissionais já reconhecem uma ação efetiva de
formações sobre e com os Bororo, porém na perspectiva das epistemologias do Sul, é
relevante entender que há uma linha abissal que estabelece que “deste lado da linha” vidas
importam e “do outro lado da linha” vidas não importam ou mesmo não existem: “[...] A
prioridade epistemológica dada pelas epistemologias do Sul às exclusões abissais e às lutas
contra elas deve-se ao fato de o epistemicídio causado pelas ciências modernas eurocêntricas
ter sido muitíssimo mais devastador no outro lado da linha abissal” (SANTOS, 2019, p.44).
•
•
•

Não conheço sobre a vida dos índios. (Profissional 120, vespertino)
Não conheço sua cultura, ideologia, religião. (Profissional 166, vespertino)
Não conheço sobre a cultura a vida dos índios a alimentação. (Profissional 179, vespertino)

Essas falas refletem muito da realidade brasileira que não reconhece a diversidade das
vidas indígenas que habitam este território. Essa invisibilidade das vidas, identificadas nas
pesquisas são foco dos estudos empreendidos nas formações cujas culturas específicas,
cosmologias e formas próprias de viver e organizar as redes solidárias e familiares, passam a
compor a compreensão da história e cultura local no enfrentamento ao colonialismo
epistemológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como possibilidade de questionarmos as exclusões abissais, não abissais e a
sociologia das ausências no âmbito da educação escolar, é que visualizamos a formação-açãointercultural do Coeduc (GRANDO; PINHO; RODRIGUES, 2018), como uma proposta
insurgente para o campo de estudos da educação física, construída em um caminhar
epistêmico coletivo que traz a compreensão do processo histórico desleal e segregado, que
não reconheceu ou valorizou as vidas e os saberes dos indígenas brasileiros.
Conclui-se nesta perspectiva que a educação física poderia investir em provocar novos
saberes para a formação dos profissionais de educação física, trazendo epistemologias
alternativas, como as epistemologias negras e indígenas, para iniciar um processo de tradução

cultural e reconhecimento dos saberes subalternizados, nos quais, grande parcela dos
profissionais da educação se reconheceriam no Brasil pluriétnico e pluricultural.
Assim, para o exercício de sulear, é necessário acessar as coletividades e seus saberes
que compõem o pluriverso da escola, buscando a artesania das práticas, o envolvimento dos
grupos no processo de luta e resistência contra a colonialidade sustentada numa perspectiva
patriarcal. Por isso, enfatizamos a compreensão da Educação Intercultural pelo seu viés crítico
de produção da ação que deve ser consciente, política e educadora dos corpos-pessoas.

INTERCULTURAL EDUCATION AND DECOLONIAL
STUDIES: KNOWLEDGE AND DIALOGUES WITH COEDUC
ABSTRACT
We aim to make contributions to the theme of Intercultural Education referred by scholars of
decoloniality and critical interculturality. The methodological trajectory
occurred from
bibliographic
studies and in the action research that brings
the speeches of participants of the continuous formation Ikuia-Pá. It is concluded that teacher
education requires other theoretical propositions that can create new pedagogies to promote
critical intercultural education at school.
KEYWORDS: Intercultural Education. Decolonial studies. Indigenous.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ESTUDIOS DECOLONIALES:
CONOCIMIENTOS Y DIÁLOGOS COM COEDUC
RESUMEN
Nuestro objetivo es hacer contribuciones al tema de la Educación Intercultural referido por
los estudiosos de la decolonialidad y la interculturalidad crítica. La trayectoria metodológica
se produjo a partir de estudios bibliográficos y en la investigación-acción que aportan los
discursos de los participantes de la formación continua Ikuia-Pá. Se concluye que la
formación docente requiere de otras proposiciones teóricas que puedan crear nuevas
pedagogías promover la educación intercultural crítica en la escuela.
PALABRAS CLAVES: Educación Intercultural. Estudios decoloniales. Indígena.
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RESUMO
O presente trabalho discute os desafios e as potencialidades do ensino remoto no curso de
Educação Física da Universidade Federal da Bahia. Para tanto, lançamos mão de um
questionário misto com 20 questões, sendo 17 fechadas e três abertas. Participaram da
pesquisa 35 estudantes, os quais apontaram seus limites e possibilidades acerca do ensino
remoto, que atravessa suas formações acadêmicas nesses tempos de pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Formação; Educação Física.
INTRODUÇÃO
A pesquisa discute os desafios e as potencialidades do ensino remoto no curso de
Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para tanto, a escrita em tela
apresenta uma breve contextualização da pandemia da covid-19, a repercussão deste cenário no
contexto educacional, os limites e possibilidades das aulas remotas na formação dos estudantes.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o
mundo estava vivendo a pandemia do novo coronavírus. Esse cenário provocou mudanças nos
diversos segmentos da sociedade, os quais precisaram se adaptar às recomendações sanitárias
que orientam para o isolamento social, o uso de máscaras e de álcool em gel como formas de
evitar a proliferação da covid-19.
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É importante ressaltar que, segundo dados da OMS2, o Brasil é o terceiro colocado no
número de casos e mortes ocasionadas pela covid-19, de modo que, até o presente momento da
pesquisa, contabilizam-se 17.628.588 e 493.693, respectivamente. No contexto baiano, de
acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) 3 , o estado já possui 1.088.035 casos
confirmados e 23.008 mortes. Em Salvador, são 221.078 casos e 6.716 óbitos, segundo a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)4.
No âmbito da educação, o Ministério da Educação instituiu, no dia 17 de março de 2020,
a Portaria nº 343, que autoriza a “substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.” (BRASIL, 2020).
Na UFBA, o Conselho Universitário (Consuni) aprovou, em julho de 2020, a realização
do semestre letivo suplementar, por meio da resolução nº 01/2020 5 , que “dispõe sobre a
suspensão de atividades acadêmicas e administrativas presenciais no período da pandemia da
covid-19 e cria um semestre letivo suplementar no ano 2020”. Em 2021, devido ao contínuo
avanço da pandemia, a universidade decidiu manter a suspensão das atividades presenciais e
realizar mais um semestre de forma remota.
Ao lado das medidas institucionais, o Colegiado do curso de Educação Física da UFBA
revelou que dos 294 estudantes que possuíam matrícula ativa, 133 não cursaram o semestre
2021.1. A grande evasão de discentes nos faz refletir sobre os impactos que o ensino remoto
trouxe para o curso de Educação Física.
Nesse contexto, a formação dos estudantes também será afetada pelo momento vigente,
no entanto, partindo da compreensão de Silva, Aroeira e Mello (2005), de que esse processo
formativo é contínuo, inacabável e permanente, entendemos que ele sempre necessitará de
constantes atualizações para que possa haver sentido no seu fazer pedagógico. Tomando como
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referência o Coletivo de Autores (1992), é possível refletir sobre as diversas possibilidades de
aprender os conteúdos da cultura corporal como forma de linguagem.
Diante da realidade vivenciada na área da Educação Física no ensino remoto, houve a
necessidade de compreender “a corporalidade e o mundo digital como espaços-tempos
contemporâneos”, assim como os diferentes modos de se comunicar e produzir conhecimento
(LEIRO; ARAÚJO; SOUZA, 2020, p. 57). Com isso, surge nossa questão investigativa: Quais
são os limites e as possibilidades do ensino remoto no curso de Educação Física da UFBA?
METODOLOGIA
Trata-se de estudo exploratório, de natureza qualitativa, por buscar compreender as
relações humanas e significações de suas ações (MINAYO, 2001). Para colher as informações,
foi utilizado um questionário on-line, que, segundo Flick (2013), apresenta diversas vantagens
em sua aplicabilidade. O questionário misto foi disponibilizado em plataformas digitais, no
período de 26 a 30 de abril de 2021, e contém 17 questões fechadas e três abertas, as quais
foram subdivididas em três categorias: dados de identificação, informações socioeconômicas e
condições de acompanhamento das atividades remotas. A amostra foi constituída por 35
estudantes, sendo 15 mulheres e 20 homens, com idades entre 19 e 38 anos, que estão entre o
primeiro e o décimo semestre no curso de Educação Física da UFBA. Os relatos dos(as)
discentes foram organizados por meio do uso da letra “E” e numerais de 1 a 35.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Com relação aos dados socioeconômicos, a pesquisa revelou que cinco estudantes
vivem com uma renda familiar menor que um salário mínimo (5), sendo que a maior parte
dos(as) discentes possuem a renda familiar estimada entre 1 e 2 salários (13). Em seguida,
aparecem aqueles(as) com renda entre três e quatro salários mínimos (9), seguidos dos(as)
estudantes com renda acima de 5 salários (8). Esses dados apontam a desigualdade social
existente no curso de Educação Física, sendo que o impacto econômico gerado pela pandemia
fica evidenciado no depoimento de um dos(as) estudantes: “A pandemia afetou financeiramente
muitas famílias, a minha não foi diferente. Há um tempo procuro empregos, estágios para poder
ajudar na minha permanência na universidade, e neste momento de pandemia, as coisas se
agravaram (E1)”.

No que tange à composição familiar, foi observado que apenas três (8%) estudantes
moram sozinhos, 10 (29%) moram com mais uma pessoa, oito (26%) dividem a moradia com
duas pessoas, nove (26%) compartilham a residência com outras quatro pessoas e cinco (14%)
residem com cinco pessoas. Também foi possível verificar que 31 (88%) alunos(as) não têm
filhos e apenas quatro (12 %) estudantes possuem até dois filhos. Os(as) estudantes que são
pais ou mães relataram que há uma dificuldade em manter uma rotina de estudos em casa, pois
com a necessidade do isolamento social houve um aumento das demandas domésticas e dos
cuidados com as crianças, o que impacta no acompanhamento das atividades remotas. Somado
a isso, 37% dos estudantes (13) disseram não possuir um ambiente apropriado para se dedicar
aos estudos em casa.
Ainda sobre as condições de acompanhamento das aulas remotas, com relação à
dimensão tecnológica, os resultados apontam que 18 (51%) estudantes utilizam o notebook, 15
(43%) usam o celular e apenas dois (6%) utilizam o computador. Com relação a esse aspecto,
o E2 diz que “foi um problema não ter computador, não conseguia ver a aula pelo celular, mas
no momento uso um computador emprestado”.
Além da falta de equipamentos, a internet também é uma problemática, como salienta o
E3: “Não tenho internet em casa para acompanhar as aulas”. Isso coloca em evidência que nem
todos(as) os(as) estudantes do curso de Educação Física possuem uma infraestrutura adequada
para o acompanhamento das aulas remotas.
Apesar dos entraves com a internet ser uma questão latente, o maior desafio relatado
pela maioria dos(as) estudantes (19) foi a dificuldade de conciliar aulas práticas e teóricas no
ensino remoto. Esse resultado nos faz refletir sobre a importância de associar a teoria e a prática
nas aulas de Educação Física, pois ambas são fundamentais para a ação pedagógica do
professor(a) (ARAÚJO, 2014). Nesse sentido, o sujeito precisa refletir sobre a sua prática,
assim como examinar a sua teoria durante o seu processo formativo, sendo necessário que haja
uma constante autoavaliação para guiar o seu trabalho pedagógico (IMBERNON, 2006).
Apesar dos desafios anteriormente relatados, o ensino remoto também apresenta alguns
pontos que os(as) estudantes destacaram como positivos como, por exemplo, a possibilidade de
convidar professores(as) de outros estados para compartilhar suas experiências profissionais e
acadêmicas durante as aulas virtuais. Além disso, os(as) discentes puderam participar de

atividades desenvolvidas em outras instituições educacionais e ampliar o leque de componentes
curriculares cursados no semestre.
Dentre outras potencialidades, é possível analisar que o fato de os(as) estudantes terem
deixado de utilizar o transporte público para assistir as aulas reduziu os gastos com
deslocamento, otimizou o tempo e ainda diminuiu o nível de exposição ao coronavírus, como
expõe o E4: “O bom é que eu não gasto mais cerca de 4 horas no transporte público lotado de
gente, ainda mais em tempos de pandemia”.
A partir da análise dos dados, percebemos que, apesar dos diversos desafios
experimentados pelos(as) estudantes do curso de Educação Física da UFBA, durante a
pandemia, o ensino remoto trouxe outras possibilidades de vivenciar os processos formativos
durante o desenvolvimento das atividades acadêmicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir o estudo, ficou evidenciado que a pandemia vem interferindo diretamente
na vida dos(as) estudantes. Mesmo sendo uma pequena parcela dos(as) discentes que
contraíram o novo coronavírus, a grande maioria relatou que a pandemia vem afetando
drasticamente sua vida econômica, social e acadêmica.
No âmbito educacional, frente à suspensão das aulas presenciais, houve a necessidade
de instituir o ensino remoto como alternativa para dar continuidade ao processo formativo
dos(as) estudantes. Diante disso, a utilização de dispositivos tecnológicos tem possibilitado
ressignificar a prática pedagógica e redescobrir novas formas de ensinar e aprender nas aulas
de Educação Física.
Este cenário repleto de incertezas tem ceifado muitas vidas em ritmo exponencial e
causado o adoecimento de parcelas crescentes da população, aumentado, assim, as
desigualdades sociais durante a pandemia. A partir disso, surge o questionamento: quais serão
as implicações, na educação e na formação dos estudantes, pós-covid-19? Quais lições
levaremos deste momento caótico? Essas questões jamais serão respondidas por aqueles que
insistiram em negar a gravidade da pandemia, questionaram a ciência e desprezaram as
recomendações sanitárias.
Nesse momento repleto de incertezas, é necessário garantir que a vacinação contra a
covid-19 alcance a todos os brasileiros, o quanto antes. Também é preciso que haja medidas de

proteção social eficazes que assegurem os direitos básicos da população, assim como maiores
investimentos em políticas públicas educacionais, para que seja possível superar os desafios do
ensino remoto e, consequentemente, qualificar a formação dos(as) estudantes.

REMOTE TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION: LIMITS AND
POSSIBILITIES
ABSTRACT
This paper discusses the challenges and potential of remote teaching in the Physical Education
course at the Federal University of Bahia. For this purpose, we used a mixed questionnaire
with 20 questions, 17 of which were closed and three were open. Thirty-five students
participated in the research, who pointed out its limits and possibilities regarding remote
education, which crosses their academic training in these times of pandemic.
KEYWORDS: Remote Education; Formation; Education Physics.

ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA: LÍMITES Y
POSIBILIDADES
RESUMEN
Este artículo analiza los desafíos y el potencial de la enseñanza a distancia en el curso de
Educación Física de la Universidad Federal de Bahía. Para ello, utilizamos un cuestionario
mixto con 20 preguntas, 17 de las cuales fueron cerradas y tres abiertas. Treinta y cinco
estudiantes participaron de la investigación, quienes exponen sus límites y posibilidades con
respecto a la educación a distancia, que atraviesa su formación académica en estos tiempos
de pandemia.
PALABRAS CLAVE: Educación Remota; Formación; Educación Física.
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RESUMO
O estudo objetivou compreender a concepção de ensino de estagiários da Educação Física
na Educação Infantil. Foi aplicada a entrevista semiestruturada com quatro estagiários e
utilizada a técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados demonstraram uma não
uniformidade quanto às concepções de ensino da Educação Física na Educação Infantil.
Consideramos ser necessário que os cursos de Educação Física formem professores
conscientes das demandas da infância, dentro do seu tempo e espaço.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Concepções de Ensino.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo consiste em compreender a concepção de ensino de estagiários
da Educação Física na Educação Infantil.
A garantia da Educação Física enquanto componente curricular da Educação Infantil
é acompanhada por ferrenhos debates desde sua inserção pela LDBEN. Ayoub (2005) nos
mostra que, enquanto alguns estudiosos defendem a presença do profissional especialista
devido à precária formação na Pedagogia sobre temas ligados à Educação Física, outros
recusam sua presença justificando a preocupação em modelo escolarizante, já na Educação
Infantil.
Uma das justificativas pode ser atribuída ao processo de formação nos cursos de
Educação Física. Tradicionalmente, atribui-se pouca atenção à formação de competências
ligadas à totalidade do contexto da infância, resultando em práticas fragmentárias na
1
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Educação Infantil (SAYÃO, 1999). Fato este pode ser constatado em Martins, Tostes e Mello
(2018) e Lacerda e Costa (2018), que identificaram inconsistências de conteúdos e disciplinas
referentes às especificidades da Educação Infantil e da infância presentes na formação de
professores de Educação Física, que muitas vezes estão limitados a caracterização
biopsicológicas das crianças.
Assim, este estudo, de natureza qualitativa, investiga a concepção de ensino de quatro
estagiários regularmente matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II do 6º
período do curso de Licenciatura em Educação Física, de uma Universidade Pública
localizada na região da Zona da Mata, de Minas Gerais 2 . Como buscamos apreender os
saberes advindos do processo formativo, aplicamos uma entrevista semiestruturada, de forma
individual, com todos os estagiários da pesquisa. Todo o processo de entrevista foi gravado e
depois transcrito.
Para análise dos dados foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin
(2016). Este processo resultou na criação de cinco categorias em cada entrevista, sendo que
para este estudo foram selecionadas as categorias referentes às concepções de ensino da
Educação Física na Educação Infantil, totalizando duas categorias em cada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando as falas dos estagiários percebemos expressões como: “cidadão crítico”,
“abordagens críticas”, “habilidades motoras”, “aspectos cognitivos e motores”, “cultura
corporal”, “experiência corporal” e “desenvolvimento físico, psicológico e social”. Como é
possível perceber, há grande dissonância entre as expressões que aparecem, e isso mostra o
caráter não uniforme quando se pensa no papel da Educação Física na Educação Infantil.
A representação de Evelyn reflete a pulverização de abordagens distintas. O conteúdo
das mensagens transmitidas na entrevista revelou uma sustentação do ensino de Educação
Física calcado no campo da história-cultural, mas que, simultaneamente, expressava a
necessidade de um desenvolvimento psicomotor dos alunos. A estagiária produz um
ecletismo de abordagens, competindo à Educação Física na Educação Infantil:

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética do CEP/UFV, sob o número do parecer
3.705.610.
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tentar desde o início começar a formação de um cidadão crítico, mas também não
deixando de lado a questão motora da criança, porque nessa fase é muito importante
você trabalhar as habilidades motoras para que futuramente seja mais fácil trabalhar
com qualquer outra coisa relacionada ao esporte. (ESTAGIÁRIA EVELYN)

Observa-se que, no olhar da estagiária, o desenvolvimento motor sob a perspectiva
psicossocial e a criticidade são elementos que devem caracterizar a Educação Física no
referido nível de ensino. Esta associação não demonstra consistência, uma vez que as teorias
críticas advindas da pedagogia Histórico-Crítica buscam fornecer a apropriação da cultura
humana historicamente sistematizada por vias da interação com o mundo (SOUZA, 2019),
enquanto a Psicomotricidade visa formar sujeitos dentro do seu pleno desenvolvimento
integral (físico, mental, afetivo-emocional e sociocultural), em conformidade com os ideais
biológicos e sociais (SACCHI; METZNER, 2019).
Uma explicação plausível para estes conflitos no imaginário de Evelyn pode estar nas
produções contemporâneas no campo da Educação Física Escolar, no que diz respeito à
construção dos currículos. Por mais que no pensamento tradicional ainda se atribua à
Educação Física Escolar a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do movimento e da
capacidade motora dos alunos, Rocha et al (2015) identificam que 91% das produções atuais
no campo se ancoram em teorias críticas e pós-críticas. Este fato revela um campo
contemporâneo em disputa por diferentes perspectivas, que reflete no ecletismo produzido
pela estagiária.
Celso e Isadora, por outro lado, se ancoraram exclusivamente nas perspectivas
biologizantes para defender as intervenções da Educação Física na Educação Infantil.
Para Celso, o componente deve atender a formação integral, contribuindo para as
diferentes dimensões no desenvolvimento infantil. Para isso, suas proposições se apoiaram na
Psicomotricidade, ao afirmar que a Educação Física deve atender aos aspectos cognitivos (ao
integrar os conteúdos trabalhados em sala pela professora regente de turma), além dos
motores e psicossociais. Ele afirmou que a Educação Física precisa:
Contribuir sobre as crianças em específico, o estímulo de desenvolvimento
cognitivo, percepção psicológica [...]. Nessa fase elas aprendem muito, então eu
acho que a Educação Física tende a contribuir muito nessa questão, no
desenvolvimento físico, psicológico, social, que é muito importante nessa faixa
etária que está sendo uma fase de descobertas. (ESTAGIÁRIO CELSO)

Celso defendeu que a intervenção pelo componente se justifica nas exigências da faixa
etária, ligadas a uma necessidade de desenvolvimento físico, psicológico e social, além da
adaptação das crianças ao sistema de ensino. Nesse mesmo sentido, o estagiário apontou
como essencial a atuação conjunta do professor especialista junto ao regente de turma, de
forma a reforçar os conhecimentos trabalhados em sala.
Isadora, por sua vez, se aproximou desta perspectiva biologizante, no entanto, sua
preocupação central convergia para o aspecto motor. Nesse sentido, a estagiária se aproximou
da Abordagem Desenvolvimentista (AD), proposta por Tani et al (1988). Este posicionamento
se explicita ao afirmar que:
Eu acredito que [a Educação Infantil] seja uma fase muito crítica no
desenvolvimento da criança em vários aspectos, tanto cognitivos quanto motores.
Então acho que a Educação Física tem papel um essencial em contribuir para este
desenvolvimento, principalmente motor. (ESTAGIÁRIA ISADORA)

Para Tani et al (1988), por mais que haja outras dimensões no desenvolvimento do
aluno, como a cognitiva, cabe à Educação Física se responsabilizar pela especificidade do
desenvolvimento motor do aluno, que se dá a partir do movimento.
Dessa forma, tanto Celso quanto Isadora se posicionaram inteiramente dentro das
perspectivas biologizantes, o que é alvo de crítica de autoras que defendem o ensino da
Educação Física na Educação Infantil centrado na integralidade do conhecimento, sendo que a
fragmentação deste pode produzir um processo de escolarização dos infantis no nível de
ensino (SAYÃO, 1999; AYOUB, 2005; ROCHA, 2011).
Por fim, o estagiário Alan era o único que possuía experiências prévias por meio da
participação em projeto de ensino nas escolas. O estagiário defendia uma Educação Física que
permita às crianças o aprendizado por meio das experiências com e pelo corpo, considerando
suas singularidades. Conforme Alan, cabe ao professor especialista:
Possibilitar à criança ter um contato com a Cultura Corporal do Movimento e
através desta desenvolver o conhecimento acerca do movimento em si e exploração
de conhecer a si, o seu corpo, e o do seu colega. A cultura corporal da criança, ainda
mais nessa faixa etária, que é a infantil, seria o momento que proporciona mais
experiência e aprendizado para criança com o brincar, o aprender através da
ludicidade (ESTAGIÁRIO ALAN).

Partindo da pedagogia Histórico-Crítica, Alan acreditava ser necessário que o
professor especialista, enquanto mediador no ensino da Cultura Corporal, possibilite o contato
da criança com esta produção humana (VYGOTSKI, 1991). Assim, o estagiário Alan
demonstrava uma concepção de que as experiências corporais se constituíram enquanto meios
de aprendizado, e a partir deste, se torna possível à criança se situar no mundo, conhecer seu
corpo e identificar a existência do outro – sendo está uma das maiores contribuição da
Educação Física Escolar para as crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos que existe um distanciamento entre os estagiários ao conceber diferentes
concepções sobre o papel da Educação Física na Educação Infantil, sendo que Isadora se
ancorava na perspectiva desenvolvimentista, Celso na perspectiva psicológica, Alan nas
teorias críticas e Evelyn promovia um certo ecletismo teórico-metodológico, não revelando de
forma concisa sua concepção sobre o ensino por meio do componente curricular.
Portanto, consideramos necessário que os cursos de Educação Física formem
professores capazes de contribuir para as demandas da Educação Infantil e da infância dentro
do seu tempo e espaço. Nesse sentido, os professores em formação inicial precisam conhecer
os propósitos do nível de ensino e do componente curricular, junto à cultura infantil.

BETWEEN THE BIOLOGICAL AND THE CULTURAL:
INTERNSHIPS’ CONCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHING ON EARLY CHIDHOOD EDUCATION
ABSTRACT
This paper aims to comprehend the internships’ conceptions of physical education teaching
on Early Childhood Education. For this, was applicate a semi structure interview with four
internships and used the technical of Content Analyses. The results showed there isn’t a
homogenic conception of the physical education teaching in Early Childhood Education. It
concluded than the course of Physical Education must train teachers conscious of
childhood’s demand, in your time and space.
KEYWORDS: Physical Education; Early Childhood Education; Teaching conceptions.

ENTRE LO BIOLÓGICO Y LO CULTURAL: CONCEPCIONES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL, POR PASANTES
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo comprender las concepciones de pasantes sobre la enseñanza
de la Educación Física en Educación Infantil. Se aplicó una entrevista semiestructurada con
cuatro pasantes y se utilizó la técnica de Análisis de Contenido. Los resultados mostraron
una falta de uniformidad en las concepciones de la enseñanza de la Educación Física en la
Educación Infantil. Consideramos que es necesario que los cursos de Educación Física
formen profesores conscientes de las demandas de la infancia, dentro de su tiempo y espacio.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación Infantil; Concepciones de la enseñanza.
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RESUMO
O presente trabalho reflete as experiências pedagógicas no Estágio Supervisionado em
Educação Física I no contexto do ensino remoto. Optamos pela pesquisa qualitativa do tipo
descritiva. Esse relato trata dos desafios e possibilidades do estágio na formação docente.
Podemos dizer que aprendemos a utilizar melhor as tecnologias digitais, superamos os desafios
do ensino remoto com dedicação, trocamos experiências e avançamos nas discussões e
reflexões em torno da Educação Física no âmbito escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Estágio Curricular; Educação Física.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho reflete as experiências pedagógicas no Estágio Supervisionado em
Educação Física I da Universidade Federal da Bahia no contexto remoto. A implicação com a
temática surge com a imersão no campo estudado, enquanto docente e discentes no referido
componente curricular.
Sabe-se que, em 2020, com o advento da pandemia, os países buscaram formas de frear
o avanço do novo coronavírus e, consequentemente, precisaram interromper atividades, ações
que reunissem pessoas e causassem rápida proliferação do vírus. Diante dessa realidade, as
instituições educacionais de todos os níveis de ensino buscaram alternativas para dar
continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, de modo que a principal alternativa foi e
tem sido o ensino remoto.
Segundo Behar (2020), o termo “remoto” significa uma distância no espaço e se refere
a um distanciamento geográfico em que os docentes e discentes estão impedidos de frequentar

o ambiente educacional para evitar a disseminação do vírus, sendo emergencial, pois essa
mudança ocorreu de forma abrupta.
No contexto da Universidade Federal da Bahia (UFBA), durante cinco meses, em 2020,
as atividades acadêmicas e administrativas presenciais foram suspensas para conter o avanço
da covid-19. Em setembro de 2020, foi aprovado um semestre letivo suplementar, sendo que,
em fevereiro de 2021, o calendário acadêmico retornou totalmente de forma remota. Essa
alternativa temporária possibilitou que as Instituições de Ensino Superior pudessem dar
continuidade às aulas, fazendo a oferta dos componentes curriculares e extracurriculares de
forma não obrigatória.
Diante dessa realidade, o Estágio Supervisionado em Educação Física I, componente
curricular obrigatório do curso de Educação Física da UFBA, buscou possibilitar
conhecimentos, práticas e experiências da Educação Física voltados para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental, utilizando recursos tecnológicos e mídias nas aulas remotas.
O curso de Educação Física na UFBA tem seu currículo voltado para a formação em
licenciatura, na qual o(a) graduando(a) recebe o título de licenciado(a) em Educação Física e
estará apto(a) para atuar em instituições de ensino da educação básica e superior. A formação
em licenciatura deve possibilitar conhecimentos teóricos e práticos da cultura corporal de
movimento (BRASIL, 2018).
Com isso, surge a questão investigativa: Como tem se dado a experiência do Estágio
Curricular em Educação Física no contexto remoto?

METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos sociais, as diferentes opiniões
e representações sobre o assunto (BAUER; GASKELL, 2002). Optamos pelo estudo descritivo,
por fazer descrição das características de determinado fenômeno, estabelecendo relações entre
variáveis (GIL, 2002); em nosso caso, das experiências pedagógicas vivenciadas no
componente Estágio Supervisionado em Educação Física I.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
O Relato de Experiência do componente curricular Estágio Supervisionado em
Educação Física I da UFBA foi produzido em cerca de dois meses no semestre de 2021.1. A

estruturação do componente supramencionado contemplou, de forma síncrona e assíncrona:
discussões; exposições de aulas; leituras de textos específicos da Educação Física Escolar;
elaboração de aulas e vídeos; criação de brinquedos; estágio de regência no ensino fundamental;
compartilhamento de experiências com convidados(as), que abordaram sobre o ensino remoto
e os conteúdos da Educação Física, como: lutas, danças, jogos, brincadeiras e implementação
da lei n.º 10.639/2003, que trata de questões étnico-raciais no contexto escolar
Nesse sentido, fazem-se urgentes os diálogos e a instrumentalização de docentes e
discentes na utilização de mídias e tecnologias nas aulas de Educação Física (LEIRO;
ARAÚJO; DANDARA, 2020) para atender às necessidades dos processos educacionais
contemporâneos.
As aulas remotas ocorreram em uma plataforma digital, com carga horária de duas horas
semanais, e as demandas foram orientadas e socializadas em uma sala de aula virtual. Essas
discussões foram importantes para aproximar os(as) discentes da realidade escolar, explorando
os conhecimentos obtidos durante o semestre, possibilitando compreender a dinâmica e
diferentes formas de ensinar e aprender, além de saber adaptar cada plano ao seu devido ciclo
de ensino, mais especificamente, na educação infantil e ensino fundamental I.
Concordamos com Moletta et al. (2013) quando afirmam que o estágio curricular deve
aproximar a intervenção profissional da realidade; permitir vivenciar situações de ensino e
aprendizado profissional; possibilitar a aquisição de conhecimento sobre o sistema educacional
e a cultura dessa profissão, além da obtenção da identidade profissional.
Dessa forma, os discentes foram divididos em grupos, em que cada grupo era
supervisionado por um(a) professor(a) de uma escola. Ao total, foram quatro supervisores(as)
de três escolas em Salvador.
Na primeira instituição, uma das professoras supervisoras dava aula para 10 turmas de
Educação Física e também no canal do Município de Salvador. O subgrupo em que essa
professora supervisionava tinha três discentes. Sob sua supervisão, foram realizados
planejamentos, podcasts e atividades para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Foi
uma experiência ímpar, visto que tudo era novo tanto para os professores da escola como para
os estudantes. As dificuldades encontradas por muitos alunos, como, por exemplo, na produção
de uma aula para crianças, foram substituídas ao longo do caminho do Estágio por maior

segurança e criatividade na produção dessas aulas. Além disso, o apoio fornecido pela
supervisora foi essencial para um caminho produtivo por parte dos discentes.
Na segunda escola, o professor supervisor do estágio era docente integral e também
dava aula para as séries iniciais do ensino fundamental. Em um contexto geral, a escola possui
boa estrutura para as aulas, com dois ginásios de esporte e equipamentos em boas condições.
Mas, devido ao período pandêmico, as aulas ocorreram via plataforma digital e redes sociais.
Assim também aconteciam as reuniões com os dois estagiários sob sua supervisão.
Durante o estágio foram passadas orientações sobre o trabalho na escola e a maneira
como estruturar o plano de aula, que deve conter: conteúdos, objetivos, metodologia da aula,
avaliação, recursos utilizados e referências. Os planos de aulas foram voltados para as séries
iniciais do ensino fundamental I, com conteúdo de Ginástica e Capoeira, além da produção de
videoaulas de brincadeiras para a educação infantil. Embora todas as dificuldades encontradas
no caminho, o componente curricular do Estágio Supervisionado é de grande relevância para
agregar na formação do licenciando em educação física, possibilitando-lhe vivenciar, por
concreto, e refletir sobre o contexto escolar.
No tocante à regência no contexto escolar, não foi possível conhecer os alunos nem a
realidade das escolas públicas, visto que as aulas estavam ocorrendo on-line por plataformas
digitais e redes sociais. É preciso pontuar também que a pandemia evidenciou as disparidades
sociais e econômicas na educação brasileira, às quais muitos estudantes estão vulneráveis, não
tendo acesso a ferramentas tecnológicas, conexão à internet ou espaço adequado para assistir
às aulas, dentre outros fatores que interferem nos processos de ensino e aprendizagem.
As dificuldades encontradas estão servindo de embasamento para um futuro
diferenciado, de professores em formação que poderão fazer a diferença na sociedade. Este
período pandêmico tem sido desafiador, pois tem afetado psicologicamente, socialmente e
financeiramente docentes e discentes, que precisam estar bem para desenvolver suas atividades
acadêmicas, requerendo mais tempo de dedicação e empenho nos planejamentos e nas
intervenções.
E pode-se refletir o quão desafiador é, no ensino remoto, saber quem está
acompanhando, de fato, as aulas, pois parte dos estudantes deixa as câmeras e os áudios
desligados. Assim, ao final da aula há aqueles que continuam “presentes”, somente “logados”

na plataforma para constar que estão on-line. Dessa forma, foi preciso criar estratégias de
avaliação e repensar em novas formas de comunicação e de ensino e aprendizagem.
Todo esse aparato teórico-prático obtido a partir do Estágio Supervisionado fez com que
reflexões profundas fossem realizadas, entre elas: será que o ensino remoto veio para ficar na
vida dos estudantes e, em especial, dos universitários? Por mais que esse questionamento seja
simples, a resposta é complexa, pois a maioria desses estudantes não tinham o hábito de se
debruçar horas frente às telas para acompanhar as aulas remotas. Será que o aprendizado do
aluno que está atrás da tela está sendo o mesmo que o de forma presencial? Será que os
processos formativos foram afetados diante de uma realidade caótica que atingiu a todos
indistintamente? É preciso ter outros estudos que possam se debruçar sobre o ensino remoto e
os impactos e avanços na formação acadêmica em Educação Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em meio a todas as aulas síncronas e assíncronas e reuniões, com base nos referenciais
teóricos discutidos em ambiente remoto no estágio curricular, foi possível evidenciar limites e
possibilidades pedagógicas na formação docente. A forma de lidar com os alunos na escola é
totalmente diferente da forma de lidar com eles dentro de suas casas. O ambiente, a situação
pandêmica da época, as questões emocionais e econômicas, dentre outros fatores, fizeram com
que os professores tivessem de se reinventar para que pudessem mediar os conhecimentos
teórico-metodológicos aos seus alunos da melhor forma possível, minimizando os agravos deste
cenário caótico. Os discentes tiveram que aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas para
planejar aulas e fazer intervenções. Em suma, podemos dizer que aprendemos a utilizar melhor
as tecnologias digitais, superamos os desafios do ensino remoto com dedicação, trocamos
experiências e avançamos nas discussões e reflexões em torno da prática docente na Educação
Física Escolar.

CURRICULAR INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION AND
REMOTE TEACHING: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
The present work reflects the pedagogical experiences in the Supervised Internship in Physical
Education I in the context of remote teaching. We opted for descriptive qualitative research.
This report deals with the challenges and possibilities of internship in teacher education. We
can say that we have learned to better use digital technologies, we have overcome the
challenges of remote learning with dedication, we exchanged experiences and advanced in
discussions and reflections on Physical Education in the school environment.
KEYWORDS: Remote Teaching; Internship; Physical Education.

PASANTÍA CURRICULAR EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN
REMOTA: INFORME DE EXPERIENCIA
RESUMEN
El presente trabajo refleja las experiencias pedagógicas en el Internado Supervisado en
Educación Física I en el contexto de la enseñanza a distancia. Optamos por la investigación
cualitativa descriptiva. Este informe trata sobre los desafíos y las posibilidades de las prácticas
en la formación del profesorado. Podemos decir que hemos aprendido a utilizar mejor las
tecnologías digitales, hemos superado los retos del aprendizaje a distancia con dedicación,
intercambiamos experiencias y avanzamos en discusiones y reflexiones sobre la Educación
Física en el ámbito escolar.
PALABRAS CLAVE: Educación Remota; Etapa curricular; Educación Física.
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RESUMO
Estudo sobre abordagens metodológicas na Formação Continuada, com ênfase no Estudo de
Caso qualitativo. Descreve características, aspectos metodológicos e fundamentos da pesquisa
qualitativa e do EC como referência para análise de artigos publicados em periódicos
eletrônicos, identificando aproximações e distanciamentos. Aponta potencialidades do EC
como caminho metodológico para a pesquisa sobre FC com destaque para a necessidade de
posicionamento epistemológico por parte do pesquisador.
PALAVRAS-CHAVE: estudo de caso; formação continuada; fundamentos metodológicos.
INTRODUÇÃO
Apresentamos reflexões sobre o Estudo de Caso (EC) nas pesquisas sobre Formação
Continuada (FC) realizado no contexto do trabalho de um grupo composto por professoras da
universidade, professoras da educação básica e estudantes de graduação e pós graduação. O
grupo desenvolve, na forma de extensão universitária, um projeto que articula FC e Formação
Inicial (FI). O objetivo foi identificar a presença do EC como caminho metodológico em artigos
publicados em periódicos da área e analisar as potencialidades desse desenho metodológico
para o avanço do conhecimento acerca da FC.2
Utilizando o descritor ‘formação continuada’ chegamos a 28 artigos 3, dos quais 3 são
apresentados como EC; 3 estudos bibliográficos; 4 pesquisa-ação; 2 estudos de
O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O projeto guarda-chuva, do qual este estudo é parte, contempla ainda as modalidades pesquisa-ação,
estudo de representações sociais/imaginário e narrativa biográfica.
3
Periódicos consultados: Revista Brasileira de Ciências do Esporte; Pensar a Prática; Movimento;
Motrivivência;
1

2

representações/imaginário social; 1 relato de experiência; 1 estudo teórico; 2 narrativa
autobiográfica; 1 história do tempo presente; 2 quali-quantitativas; 1 interpretativo; 1 grupo de
focalização; 7 modalidades qualitativas não especificadas.
ESTUDO DE CASO E PESQUISA QUALITATIVA
Segundo Gatti e André (2010), o EC se situa no âmbito dos chamados métodos
qualitativos, cujas origens remontam aos séculos XVIII e XIX, no contexto das insatisfações
de pesquisadores das ciências sociais e humanas com os métodos das ciências físicas e naturais.
As formulações teórico-metodológicas das pesquisas qualitativas desenvolveram-se na crítica
à concepção positivista, buscando mais a interpretação do que a mensuração, a descoberta em
lugar da constatação. O campo epistemológico que forneceu os princípios dessa abordagem foi
a Fenomenologia e suas correntes, nas quais se dá atenção ao mundo do sujeito e aos
significados atribuídos às experiências cotidianas.
Alguns problemas nas abordagens qualitativas podem estar relacionados com a não
discussão em profundidade das implicações do uso de certas formas de coleta de dados
(narrativas, registros escritos e videografados, grupos de discussão e grupo focal), que requerem
alto grau de maturidade e refinamento subjetivo. Corre-se o risco de se produzir pesquisa sem
o rigor nos processos, anulando seu valor e potencialidade para tradução eficaz da realidade
(GATTI e ADNRÉ, 2010).
Na Educação Física, Molina Neto e Triviños (1999) apresentaram contribuições acerca
das alternativas aos métodos hipotético-dedutivo nas investigações do campo do esporte e da
atividade física, e fenomenológico, no lazer e recreação. Segundo os autores, percebia-se,
naquele momento, a disputa de espaço com a perspectiva crítico-hermenêutica4, cujas
abordagens ofereceriam respostas mais satisfatórias a problemas de pesquisa do âmbito da
educação física escolar e da formação de professores.
Como modalidade da pesquisa qualitativa, o EC se distingue das pesquisas de campo
em geral pelo caráter de representatividade que o “caso” escolhido deve ter em relação a um

Origens da hermenêutica remontam aos eruditos romanos e teólogos medievais dedicados à tradução
dos clássicos gregos e textos da tradição judaico-cristã; conhecida como arte de ler e interpretar os
textos, se expandirá em direção à filosofia e à ciência. É apontada por Minayo (2006) como uma corrente
no campo das teorias compreensivas, distinguindo-se do método materialismo-histórico-dialético.
4

conjunto de casos análogos. Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor
e seguindo os procedimentos da pesquisa de campo (SEVERINO, 2007).
Segundo Minayo (2006), o EC deve ter claro a questão do estudo ou foco de pesquisa e
o caso selecionado deve constituir-se como uma unidade de análise em sua descrição
preliminar, com critérios para a interpretação dos dados (referencial teórico e categorias). São
necessárias múltiplas fontes de informação e a construção de um banco de dados que permita a
criação de uma cadeia de evidências relevantes durante o trabalho de campo.
Molina (1999) afirma que o EC qualitativo se define por ser descrição e análise em
termos complexos e compreensivos, que se desenvolve durante um período de tempo, podendo
ser caracterizado quanto ao produto final como descritivo, interpretativo e avaliativo.
Entretanto, deve apresentar características e particularidades que vão além de uma mera
descrição superficial e circunstancial, descobrindo novas relações, conceitos e compreensões,
em contraposição à verificação de hipóteses pré-determinadas. Os critérios na seleção de
lugares e casos de investigação, bem como decisões sobre o que é ou não relevante devem
responder: que saberes podemos construir através de um estudo de caso qualitativo? (Molina,
1999, p.103). O acesso às informações nesse tipo de pesquisa merece cuidado e atenção e exige
negociações com os/as agentes sociais.
EM CENA: ESTUDOS DE CASO SOBRE FC NA EDUCAÇÃO FÍSICA
Tendo como referência os apontamentos acima acerca dessa modalidade de pesquisa,
apresentamos, a seguir, um quadro resumo com os três estudos do tipo EC que encontramos no
levantamento bibliográfico.
Quadro 1 – EC sobre FC
Item
Objetivo

Patriarca,
Onofre
e
Mascarenhas (2009) – EC
do tipo etnográfico
compreender quais são e
como se colocam as
relações entre os saberes
cotidianos dos professores
em formação, bem como
compreender as crenças
que
marcam
suas
representações sobre a
profissão e a intervenção
profissional, com os

Almeida et al. (2016):

Oliveira et al. (2016) – EC
descritivo e documental

analisar o processo de
FC realizado em uma
instituição
escolar
privada do interior de
São Paulo.

analisar o processo de
formação continuada do
Programa Segundo Tempo,
do Ministério do Esporte
brasileiro

Caso / fontes

saberes
curriculares
organizados no processo
de formação continuada
de
um
curso
de
especialização em EF.
Projeto
Político Escola
privada
do
Pedagógico (PPP) do interior de SP.
curso; 30 professores(as). 2 professores de EF e 5
gestores
da
escola
campo.
Projeto
Político
Pedagógico e plano de
ensino dos docentes.

27 convênios do PST de
todas as regiões do país.
Documentos da Secretaria
Nacional
de
Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão
Social.
23
coordenadores
pedagógicos,
267
professores e 198 monitores
de esportes.
Instrumentos
observação participante; observações, entrevistas Questionário eletrônico e
entrevista
semi- semi estruturadas e análise documental
estruturada;
análise documental
revisão bibliográfica e
questionário
socioeconômico
Referencial de Teorias
do
“saber “Importância concedida “efetividade da FC”
análise/catego docente”, “experiências à disciplina de Educação “estratégias mais eficazes”
rias
sócio-culturais”,
Física
pela
equipe “aspectos
positivos
e
“crenças” e “saberes gestora da escola” e negativos da capacitação
curriculares/disciplinares “participação
dos pedagógica”
”.
professores de Educação “aplicabilidade do material
Física nos espaços de didático”
formação continuada”.
Conclusões
Professores em formação Compreensão
Informações evidenciam a
e/ou
“filtram” os saberes e biologicista
e efetividade e importância da
proposições
conhecimentos
funcionalista
das formação continuada para
organizados pelo curso gestoras
acerca
do os RH envolvidos;
em função da relação com componente EF;
Principal anseio é o
a sua prática pedagógica; Não há entendimento da atendimento
a
mais
O curso prioriza o função social da EF; momentos
de
práticas
aprofundamento
dos Participação ativa dos pedagógicas
nas
conteúdos tratados na docentes nas atividades capacitações presenciais;
formação inicial, com de FC;
Necessidade de discussões
grandes limites no que se “Visão mecânica” dos aprofundadas e revisões
refere ao diálogo com a docentes acerca do apuradas sobre o material e
realidade escolar;
processo de FC;
sua aplicabilidade;
Concluímos que o curso A FC oferecida é Saldo positivo observado na
de especialização em EF insuficiente
e estrutura analisada reforça a
escolar vem logrando “tradicional”
- ideia de que se deve
significativo êxito quanto “instrumentalização para valorizar o profissional em
aos seus objetivos e as aulas”;
sua atuação.
demandas dos professores Professores
buscam
em formação.
outros espaços de FC
para
aperfeiçoamento
profissional.

Fonte: elaborado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos limites do que cabe em um resumo expandido, trazemos algumas reflexões.
Consideramos que os objetivos e metodologia das pesquisas apresentadas se encontram em
acordo com referenciais das abordagens qualitativas, porém, identificamos um certo
distanciamento em relação aos elementos teórico-metodológicos que caracterizam o EC, tais
como: o campo de pesquisa (caso) deve ser apresentado como uma unidade de análise que se
justifica em função de ser um “caso significativo e representativo” (SEVERINO, 2007); os
dados obtidos na forma de percepções dos participantes acerca de suas experiências de FC não
constituem, em si, os resultados da pesquisa, exigindo o aprofundamento das análises para além
da opinião dos sujeitos, exceção feita ao artigo de Patriarca, Onofre e Mascarenhas (2009) que
utilizaram os conceitos da teoria dos saberes docentes de Maurice Tardif como tipologia; o
problema de investigação (questão epistemológica) deve guardar coerência com o processo de
delimitação do caso e com os resultados, de forma a apresentar conclusões que extrapolem
aspectos descritivos.
Embora seja um tipo de pesquisa no contexto das abordagens qualitativas, entendemos
que o EC não corresponde a um método em si, mas a uma estratégia de investigação empírica
que analisa um fenômeno em contexto da vida real, mediante um mergulho profundo e
exaustivo no objeto delimitado. Pode ser o caminho mais adequado para conhecer em
profundidade todas as nuances do que ocorre num âmbito organizacional, com algum grau de
generalização, porém seus resultados estarão condicionados pela adesão ao método (positivista,
fenomenológico, dialético) razão pela qual consideramos fundamental a explicitação do
posicionamento epistemológico pelos pesquisadores.

CASE STUDY AS A METHODOLOGICAL PATH IN THE RESEARCH
ON CONTINUING TRAINING
ABSTRACT
Study on methodological approaches in Continuing Training, with emphasis in the qualitative
Case Study. It describes characteristics, methodological aspects and fundamentals of
qualitative research and CS as a reference for the analysis of articles published in electronic
journals, identifying similarities and distances. It points out the potential of CS as a
methodological path for research on CT, highlighting the need for an epistemological position
on the part of the researcher.
KEYWORDS: case study ; continuing training, methodological bases.

EL ESTUDIO DE CASOS COMO VÍA METODOLÓGICA EN LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA
RESUMEN
Estudio de enfoques metodológicos en Formación Continua, con énfasis en el Estudio de Caso
cualitativo. Describe características, aspectos metodológicos y fundamentos de la
investigación cualitativa y la EC como referencia para el análisis de artículos publicados en
revistas electrónicas, identificando aproximaciones y distancias. Señala el potencial de la EC
como camino metodológico para la investigación en FC continua destacando la necesidad de
una posición epistemológica por parte del investigador.
PALABRAS CLAVES: estudio de caso; formación continua; principios metodológicos.
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“EU NEM SEI SE ISSO SERIA O CERTO”: A SUPERVISÃO DE
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA ANÁLISE DOS PROFESSORES
SUPERVISORES1
Elizangela Cely,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Rudson Procópio,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
José Henrique,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
O estágio curricular supervisionado é um momento importante na formação do futuro
professor. Assim, objetivou-se descrever como ocorreu a supervisão num dado contexto. O
estudo foi qualitativo, com amostra de três Professores Supervisores (PS) e três estagiários.
Os PS foram entrevistados e observados por um semestre. Sua supervisão se mostrou
baseada mais no relacionamento interpessoal com o estagiário que na adoção de estratégias
didáticas de supervisão. É preciso esclarecer as funções do PS.
PALAVRAS-CHAVE: capacitação profissional; docentes; mentores.

INTRODUÇÃO
O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é um momento de formação,
caracterizado como atividade fundamental na formação de professores que possibilita a
unidade teoria-prática, promovendo a inserção na escola, o conhecimento do ambiente no qual
o futuro profissional vai desenvolver sua carreira (PIMENTA; LIMA, 2006). Assim, atende
exatamente à ampliação das experiências práticas, relacionando-as aos saberes curriculares e
da formação profissional (TARDIF, 2010), a fim de suprir às demandas dos professores.
As Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica (EB) definem a
escola também como espaço de formação de Professores, e não apenas do professor que lá
atua, mas também do futuro professor (BRASIL, 2015). Diante dessa nova demanda, é
preciso ressignificar o papel do PS - docente da EB que recebe estagiários na escola - em
relação ao ECS, a fim de atender às necessidades de formação dos futuros professores, pois a
1
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literatura atual aponta que os PSs desconhecem sua função (BENITES et al,. 2012). Além
disso, realçam a relação entre a universidade e a escola que, de modo geral, ainda se mostra
desconectada (CELY et al., 2020).
Essa pesquisa foi realizada na primeira etapa de um Projeto Intitulado: “Formação do
Professor Supervisor de Estágio e sua atuação como coformador de professores de Educação
Física”. Este se propõe a oferecer e investigar uma formação em nível de pós-graduação lato
sensu em modelo colaborativo a professores de educação física que atuam como supervisores
de ECS.
Nessa etapa já concluída, objetivou-se descrever como estava ocorrendo a supervisão
de estágio no contexto em que foi ofertado o curso de formação de supervisores. Mais
especificamente, descrever aspectos da supervisão: oportunidade de docência e co-docência;
as estratégias adotadas e a relação com a universidade. Além de identificar como os PS
avaliavam: sua atuação; seus estagiários; e a socialização.
JUSTIFICATIVA
Esse estudo encontra sua relevância, em que um dos passos fundamentais para se
pensar propostas de sistematização do ECS, bem como de se orientar uma formação aos PSs,
passava pelo conhecimento da realidade com as suas especificidades, necessidades e
potencialidades. Além disso, acreditando ser possível se pensar a realidade sob novas
perspectivas, buscar soluções, teorizações e reflexões capazes de atender às demandas que
porventura se apresentassem.
METODOLOGIA
Adotou-se uma abordagem qualitativa, na qual se explica o porquê dos
acontecimentos (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). E o método de estudo de casos múltiplos,
pela natureza reveladora dos dados em relação à realidade investigada (ALVES-MAZZOTTI,
2006). Teve como instrumentos e técnicas: duas entrevistas semiestruturadas aos PSs,
observação participante e caderno de campo. Quanto aos objetivos se caracteriza quanto como
pesquisa descritiva (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).
A amostra foi intencional, com três PSs (PS1, PS2 e PS3) atuantes no ensino
fundamental, concursados e experientes, profissionalmente e na supervisão de estagiários. E

também, três estagiárias matriculadas na atividade de estágio no ensino fundamental em uma
universidade pública do Rio de Janeiro no semestre de 2019-2.
Os dados foram tratados mediante análise de conteúdo temática, cujas categorias
indutivas e suas subcategorias foram: Supervisão (Docência e Co-docência, estratégias,
relação com a universidade) e Avaliação (atuação da estagiária, auto avaliação e socialização)
(BARDIN, 2016).
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em relação à supervisão quanto à docência e co-docência, os modelos de atuação dos
estagiários alternaram entre a docência compartilhada com o PS, e aulas ministradas sozinhos,
com a presença dele. E de modo geral, todos os estagiários utilizaram conhecimentos
recentemente adquiridos na formação profissional, sendo por vezes desafiados a inovarem.
Quanto às estratégias de supervisão, cada PS adotou uma forma de fazer diferente: a
PS1 verificava os planejamentos de aula da estagiária, fazendo sugestões e correções antes. A
PS2 também revisava os planos de aula, porém, durante as intervenções propostas pela
estagiária intervinha, realizava ajustes e correções sempre que julgava necessário. Já o PS3
deixava o planejamento por conta da estagiária, bem como a condução das aulas. Ele se
afastava fisicamente do local, deixando a estagiária com os alunos, justificando tal estratégia
como necessária para desenvolver a capacidade de reagir a problemas reais. De modo geral,
aproveitavam os erros e as dificuldades das estagiárias para ensinar-lhes saberes
experienciais, saberes práticos que constituem a cultura docente (TARDIF, 2010).
A relação com a universidade foi descrita pelos três PSs como distante, os quais
relataram receber das estagiárias informações consideradas incompletas de como deveria
ocorrer o estágio, tais como: períodos de observação, co-docência e docência; quantidade de
aulas que deveriam dar; carga horária e o calendário Além disso, mencionaram a avaliação
final do estágio como sendo um momento misterioso, dos quais eles não participavam. A
universidade em questão enviava um e-mail aos PSs com as informações, mas talvez esta
forma de comunicação não estivesse surtindo o resultado esperado.
Quanto à avaliação, no que se refere à atuação da estagiária, notou-se que os PSs as
avaliavam sob critérios subjetivos, relacionados ao temperamento, ao jeito de ser, reforçando
o caráter “relacional” do ECS nesse contexto. Não houve avaliação da atuação pedagógica,

correção de comportamentos didáticos ou metodológicos, e, pode-se relacionar isso ao que
fora dito pela PS2 de que não devia “explorar os estagiários”, ou ainda, pela própria
insegurança conceitual dos PSs.
Nota-se um reflexo da concepção acerca de sua função, em que quem deve assumir as
aulas é o PS, e que não é certo “explorar os estagiários”. Soma-se a isso a falta de clareza de
seus limites de atuação, levando o PS a ser aquele que delega tarefas, “aquele que recebe” a
estagiária (BENITES, et al., 2012) que foi avaliada segundo essa percepção.
Já na autoavaliação dos supervisores, a PS1 se via como “Alguém que está ali para
ajudar”, e não avaliar. É possível notar uma visão distorcida acerca do “avaliar”, como algo
que “marca a trajetória de alunos e educadores” (HOFFMAN, 2012, p.16), de que avaliação é
definida “como julgamento de valor de resultados alcançados” (HOFFMAN, 2012, p.16).
Os PS2 e PS3 se avaliam como “conselheiros”, até deram oportunidades de docência,
mas, acreditavam que seus conselhos eram o mais importante nesse processo.

A PS2

afirmava coisas como: o “estagiário não é meu escravo” e defendia que “quem tá ali pra
ensinar sou eu”. Enquanto o PS3 entregara a docência nas mãos da estagiária, e ocupava-se de
aconselhá-la. De modo geral, todos se declararam inseguros na função de PS, mas, acreditam
estar fazendo um bom trabalho se considerados os conhecimentos que possuem sobre ele, são
“tentativas”, como disse a PS1.
Percebem-se como bons conselheiros, um ombro amigo, se veem como a
possibilidade do estagiário errar menos se “pegarem” seus “toques”, dados no dia a dia. Aliás,
a relação com o estagiário é um ponto muito importante, pois, justificam sua boa atuação
como supervisores justamente por serem “parceiros”, “amigos” e “conselheiros” deles.
Nota-se, portanto, o quanto o não conhecimento de sua função e atribuições leva os
PSs a adotarem uma postura amistosa em relação aos estagiários, mas, talvez o que lhes cause
insegurança seja que perceberam estar faltando algo em sua atuação e, por consequência, se
incomodam por não saberem o que é, nem sob quais perspectivas são avaliados e “levados”
para a universidade pelos estagiários.
Em relação à socialização das estagiárias, notou-se que os três PSs perseguiram uma
relação horizontalizada, deram acesso às aulas e às turmas. Permitiram que as estagiárias
conhecessem tudo o que achavam possível mostrar. Elas, muitas vezes, se comportavam
como alunas dos PSs, e em outros momentos como “parceiras”.

Elementos relacionados à forma de lecionar foram observados, e influenciaram as
estagiárias, pois enquanto a PS1 e a PS2 traziam sempre aulas planejadas e tiveram seu estilo
de lecionar copiados pelas estagiárias no desenvolvimento de suas aulas, o PS3 possuía um
estilo “livre” de lecionar, pautado na improvisação, trazendo algum desconforto à estagiária,
que preferia trazer as aulas planejadas.
As estagiárias tiveram pouco acesso aos outros espaços e sujeitos da escola. Notou-se
que a interação delas esteve restrita à quadra, banheiros, refeitórios e às salas de materiais,
sempre com tarefas pontuais, sempre solicitadas, ou do cotidiano. Assim, em todas as escolas,
todas “veteranas” na supervisão de estágio, as estagiárias não foram socializadas naquele
contexto. A relação das estagiárias com os alunos foi de “empréstimo”, tinham a consciência
de que não eram as professoras das turmas, porém abraçaram com responsabilidade a
realização do ECS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A supervisão de estágio ocorre de forma intuitiva, a partir das experiências dos PSs
como estagiários e já como professores. Como recebem estagiários frequentemente, acabam
aprendendo por meio de tentativas, “pegando no ar” algumas informações e aplicando. O
ponto alto descrito por eles é a boa relação com os estagiários, os conselhos que vão além do
estágio e da carreira. Esse potencial de mentoria deve ser mais bem aproveitado a partir do
esclarecimento não apenas das atribuições, mas de aspectos didáticos e metodológicos da
formação do professor que devem ser aplicados e avaliados nos estagiários. O PS precisa se
sentir valorizado nesse processo, e não à parte. Precisa receber contrapartidas e não apenas
mais trabalho e responsabilidade.

“I DON'T KNOW IF THIS WOULD BE RIGHT”: INTERNSHIP
SUPERVISION IN PHYSICAL EDUCATION IN THE ANALYSIS OF
SUPERVISORY PROFESSOR”.
ABSTRACT
The supervised curricular internship is an important moment in the future teacher´s training.
In this sense, the objective was to describe how supervision was developed in a given context.
The study was qualitative, with a sample of three Supervisory Professors (SP) and three
interns. The SP were interviewed and observed for a semester. Their supervision proved to be

based more on interpersonal relationships with the intern than on the adoption of didactic
supervision strategies. The role of the SP needs to be clarified.
KEYWORDS: professional training; teachers; mentors.

“NO SÉ SI ESTO ESTARÍA CORRECTO”: SUPERVISIÓN DE
PASANTÍAS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ANÁLISIS DE
SUPERVISORES PROFESORES.
RESUMEN
La práctica curricular supervisada es un momento importante en la formación del futuro
profesor. En ese sentido se tuvo como objetivo describir como se desarrolló la supervisión en
un determinado contexto. El estudio fue cualitativo, con una muestra de tres Profesores
Supervisores (PS) y tres pasantes. Los PS fueron entrevistados y observados por un semestre.
Su supervisión se mostró basada más en la relación interpersonal con el pasante que en la
adopción de estrategias didácticas de supervisión. Es necesario aclarar las funciones del PS.
PALABRAS CLAVES: capacitación profesional; docentes; mentores.
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EXPERIÊNCIA FORMADORA: TORNAR-SE PROFESSOR (A) EM UM
CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA1
Ândrea Tragino Plotegher
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
O objetivo é compreender a formação de professores em Educação Física, por meio da
análise das experiências formadoras no decorrer da formação inicial. A metodologia
utilizada é fundamentada na abordagem biográfica e o instrumento de produção de dados, a
entrevista narrativa. Foram entrevistados 12 discentes do curso de Licenciatura em
Educação Física. As análises indicaram que as experiências formadoras contribuíram para
ressignificar a profissão e legitimar os saberes adquiridos na formação.
PALAVRAS-CHAVE: formação inicial; experiência formadora; identidade profissional.
INTRODUÇÃO
No período da formação docente inicial, é possível identificar e a analisar diferentes
oportunidades

formativas

oferecidas

pela

Universidade,

que

colaboram

para

o

desenvolvimento profissional. Surge nesse contexto, a necessidade de desenvolver um estudo
com enfoque nos alunos concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física, em que
suas experiências formadoras ganhem centralidade.
As experiências formadoras (JOSSO, 2004) são entendidas a partir das experiências
adquiridas anteriormente à formação inicial (experiência construída a priori), as experiências
adquiridas no período da formação inicial (experiência construída a posteriori), e confluência
das mesmas na inserção dos contextos profissionais, influenciando o processo de construção
da identidade profissional. Sobre esse processo, Dubar (2005) tem denominado de
configurações identitárias, na intenção de compreender como se constituem, reproduzem e se
transformam as identidades, onde cada configuração identitária é “[...] uma dupla transação
entre, de um lado, o indivíduo e as instituições e, de outro, entre o indivíduo confrontado com
uma mudança e seu passado” (DUBAR, 2005, p. 253).
Para Dubar (2005), identidade é entendida como “[...] o resultado a um só tempo
estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos
1
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diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as
instituições” (p. 136).
Feito a contextualização, o objetivo da pesquisa busca compreender como se
constituem as experiências formadoras dos alunos em um processo de formação humana e
profissional (formação inicial) em um Curso de Licenciatura em Educação Física, bem como
analisar como estas interferem nas relações entre o sujeito e a profissão docente.
CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Por meio da abordagem biográfica, que está localizada dentro das pesquisas
qualitativas, a subjetividade passa a ser uma característica fundamental. A centralidade do
sujeito no processo de investigação-formação sublinha a importância da abordagem
compreensiva e das apropriações da experiência vivida, das relações entre subjetividade e
narrativa, como princípios que concedem ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria
história (SOUZA, 2004). Para compor uma narrativa, o sujeito envolvido nesse processo faz o
uso das recordações-referências. Josso (2004) analisa que,
Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são
simbólicas do que o autor compreende como elementos constitutivos da sua
formação. A recordação-referência significa, ao mesmo tempo, uma
dimensão concreta ou visível, que apela para as nossas percepções ou para as
imagens sociais, e uma dimensão invisível, que apela para emoções,
sentimentos, sentido ou valores (JOSSO, 2004, p. 40).

Para resgatar as recordações-referências dos sujeitos participantes da pesquisa, fez-se
o uso da entrevista narrativa. A intenção principal da entrevista narrativa está na riqueza em
capturar os detalhes que estão na fala do sujeito no momento em que ele vai narrando suas
experiências, que constituem sua trajetória ou parte dela. Para contribuir com esse processo,
Flick (2013) afirma que “[...] a primeira pergunta seja realmente uma pergunta narrativa
geradora e que o entrevistador não impeça a narração da história por parte do entrevistado
com perguntas ou intervenções diretivas ou avaliativas” (p. 117).
A pesquisa investiga o curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade
pública federal no estado do Espírito Santo, tendo como recorte uma turma de 8º período,

sendo entrevistados 12 discentes matriculados na unidade curricular “Seminário Articulador
de Conhecimentos2”.
O PROCESSO DE TORNAR-SE PROFESSOR (A): FASE DE SUBORDINAÇÃO NA
FORMAÇÃO INICIAL
Os eixos de análise propostos para este estudo foram explorados a partir da
fundamentação das fases do processo de aprendizagem e conhecimento, referenciadas por
Josso (2004), que se dedicou aos estudos da formação dos adultos. Optamos por apresentar
alguns estratos e análises das narrativas elaboradas pelos discentes, com foco no terceiro eixo
de análise indicada pela fase de subordinação3: dilemas que circundam a formação/atuação
profissional. Essa fase representa para os entrevistados um momento em que já conseguem
explicitar os pensamentos e ações, tomando forma a ideia de como agem e como irão agir em
suas ações como futuros professores, ao mesmo tempo em que indicam os medos, as
incertezas que perpassam esse momento. De um modo geral, dez alunos se reconhecem como
professores e dois caminham pelas incertezas em relação à atuação profissional. Nessa fase há
uma representação do que o aprendente adulto consegue explicitar e também questionar o
porquê pensa e age de determinada maneira e não de outra.
A compreensão pelo próprio aprendente das dinâmicas que constituem o seu
processo de formação dá aos processos de aprendizagem e de conhecimento
uma “consistência”, uma “coluna vertebral” que reforça a energia psíquica e
afetiva do aprendente, o seu sentimento de coerência e a sua disponibilidade
para a aprendizagem propriamente dita (JOSSO, 2004, p. 244).

A formação inicial está longe de dar respostas para as finalidades da educação em
modo geral, o que seria para Perrenoud (1997) uma “aposta”, que em mesmo tom presume
por meio de uma advertência, que a formação inicial de professores possa vir a ser “[...] um
fermento de mudança, uma estratégia de inovação” (p. 174). Do mesmo modo, Pimenta
(2002) destaca a importância da formação inicial como um momento necessário para
Os seminários referem-se à unidade curricular que oficializa um tempo de reflexão coletiva com os
acadêmicos de cada turma, em cada período do curso Licenciatura em Educação Física.
3
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esta escolha funcional numa significação sociocultural, expressa por um projeto” (p. 244). Nessa fase
o sujeito aprendente já indica pela sua maneira de pensar e fazer, a capacidade de levantar questões ou
problemas em decorrência do que viveu.
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incorporar sentimentos e novas ações sobre o que é ser professor, juntamente com a
apropriação de novos saberes.
Diante disso, Perrenoud (1997) nos convida a pensar a formação de professores como
uma preparação para a formação de uma profissão complexa; essa denominação justifica as
apostas e as advertências feitas acima. Para ele, é mais fecundo pensar para uma formação
complexa, do que determinar gestos e situações profissionais eficazes ou não.
A complexidade é identificada ainda na formação inicial quando se percebe que a
formação é algo inacabado, um constante processo. O discente Gabriel narra os desafios
encontrados.
“Então antes eu pensava que o curso era insuficiente para me formar e para
tratar de certos temas dentro da escola. Agora eu percebo, mesmo que eu
faça um mestrado ou um doutorado, possivelmente eu não estarei
competente totalmente para poder tratar de certos temas dento da escola
ainda. Que a busca pelo interesse do conhecimento até mesmo para ser
professor, é uma constante busca entendeu? Foi uma coisa que me marcou.
A gente busca uma segurança para poder estar num espaço para poder ser
professor, mas essa segurança é algo que você nunca vai ter, vai buscar
para o resto da vida sabe. Sempre haverá aquele frio na barriga e aquela
coisa toda” (Gabriel, entrevista em 14/09/2017).

Perrenoud (1997) afirma, que por mais que estudos indiquem a necessidade de
articulação entre a teoria e a prática para melhor repensar as práticas pedagógicas, há a
advertência que essa relação nunca é inteiramente satisfatória, aparecendo por vezes
conflituosa (p. 174).
As relações construídas e as influências que um tem sobre o outro implicam
diretamente na tomada de consciência. Destaca-se aqui, a importância das experiências
pessoais na construção da identidade profissional e como elas são pontos que determinam o
processo de tornar-se professor (a).
A experiência pessoal, a partilhar de uma cultura profissional, a conversa
quotidiana com os colegas são, tanto quanto a formação a formação teórica,
modos de construir representações. Na formação para uma profissão
complexa, tudo conta, não é possível ficar-se pelos saberes científicos: todas
as representações e todos os esquemas pertinentes em situação profissional
merecem cuidado na sua construção durante a formação inicial
(PERRENOUD, 1998, p. 179).

Moita (1995) afirma que a identidade profissional vai sendo construída “[...] não só a
partir do enquadramento intraprofissional mas também com o contributo das interacções que

se vão estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos socioculturais” (p.
116).
A experiência formadora narrada pela aluna Miraildes despertou o desejo de que na
sua prática pedagógica não houvessem somente a reprodução de práticas enraizadas e
concretizadas no contexto da Educação Física e sim possibilidade de mudança nos princípios
e forma como estão expostos. Entende-se então que houve um reconhecimento da experiência
adquirida, transformando a aprendizagem em um saber.
“No meu ser professora que eu quero ser, na verdade o que eu sou, no
Ensino Médio, no Ensino Fundamental a dança vai estar presente, porque
não pode limitar o aluno disso, não pode, acho que o aluno deve vivenciar
um pouco de tudo, porque às vezes a Educação Física é o que é, é jogar
bola, não busca outras coisas, às vezes o professor fica naquela mesmice e
também se acomoda em algumas coisas, não busca conhecimento ou
mudança, por mais que eu não tenha vivências com lutas, que foi uma coisa
que não tive na graduação enquanto estou aqui na universidade, eu vou ter
dificuldades, eu sei disso, mas não limitar o meu aluno por causa disso, eu
vou buscar, tentar conhecer, porque não entrar em contato com alguém que
saiba, que saiba dar uma palestra, uma coisa assim” (Miraildes, entrevista
em 19/09/2017).

Perrenoud (1997) termina afirmando que “[...] é preciso preparar os professores para
viverem num longo período de transição no decurso do qual a sua profissão oscilará entre
imagens e definições contraditórias” (p. 201).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O eixo denominado de fase de subordinação, exemplifica o entendimento dos futuros
professores de Educação Física acerca do que é ser professor (a) e sua complexidade. São
notórias as influências dessas experiências formadoras na constituição da identidade
profissional docente, no que se refere à apropriação de novas práticas a serem
contextualizadas na escola, como também a multiplicidade que cerca a docência. Dessa
forma, as experiências formadoras contribuíram para ressignificar as concepções de ser
professor (a).

ACADEMIC EDUCATION EXPERIENCE: BECOME A TEACHER IN A
LICENTIATE PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT
The objective is to understand the training of teachers in Physical Education, through the
analysis of training experiences during their initial training. The methodology used is based
on the biographical approach and the data production instrument, the narrative interview.
Twelve students of the Licentiate Degree in Physical Education were interviewed. The
analyzes indicated that the training experiences contributed to resignify the profession and
legitimize the knowledge acquired in training.
KEYWORDS: Initial formation; formative experience; professional identity.

EXPERIENCIA DE FORMACIÓN: CONVIÉRTETE EN PROFESOR DE
UNA LICENCIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El objetivo es comprender la formación de los docentes en Educación Física, a través del
análisis de las experiencias formativas durante su formación inicial. La metodología
utilizada se basa en el enfoque biográfico y el instrumento de producción de datos, la
entrevista narrativa. Se entrevistó a doce estudiantes de la Licenciatura en Educación Física.
Los análisis indicaron que las experiencias formativas contribuyeron a resignificar la
profesión y legitimar los conocimientos adquiridos en la formación.
PALABRAS CLAVES: Formación inicial; experiencia formativa; identidad profesional.
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RESUMO
O trabalho tem por intuito refletir sobre as potencialidades do projeto “Kitangu: Educação
Física na Educação Infantil” com relação ao diálogo entre Universidade/Escola. Para tanto,
conta-se com a revisão de textos já publicados a fim de buscar pistas sobre a construção da
Extensão Popular e do “terceiro espaço” na formação docente. Assim, percebe-se a interação
dialógica e a troca de saberes como pilares do projeto, seja pelos objetivos do projeto ou pelos
desdobramentos de suas ações.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Extensão Universitária; formação docente.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as potencialidades formativas de um
projeto de extensão na aproximação dialógica entre Universidade/Escola. Para isso, o estudo
volta-se para os textos produzidos no contexto do projeto de extensão “Kitangu: Educação
Física na Educação Infantil”. Elaborado no seio da Escola de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ), o referido projeto tem atentado para
questões emergentes com relação à Extensão Universitária e à formação inicial de professores,
como a importância do diálogo e da troca de saberes como pilares de suas ações.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A CONCEPÇÃO POPULAR
O início do século XX foi palco para as primeiras experiências de extensão universitária
no país. Os projetos pioneiros que se limitavam à realização de cursos e prestação de serviços
na Universidade Popular Livre de São Paulo (SP) e na Escola Superior de Agricultura e
Veterinária de Viçosa (MG) tornaram latente o caráter inorgânico-eventual da extensão (REIS,
1996). À época, tornou-se imperativo o entendimento da extensão no sentido de estender algo
a alguém, induzindo a associação com transmissão, messianismo, entrega e invasão cultural,
como denunciado por Freire (1977). Para Gadotti (2017), neste período, os saberes dos demais
setores sociais eram ignorados em uma visão reducionista e unilateral da extensão.
A superação do caráter assistencialista da extensão e a ascensão de sua concepção
orgânica-processual abriram espaço para a relação mutuamente oxigenante entre a
Universidade e os demais setores sociais (REIS, 1996). Neste sentido, a centralidade de sua
relação assistencialista junto à sociedade fomentou grandes críticas a este formato e deu base
para o surgimento de novas concepções. Sustentada por conceitos freirianos, a concepção de
extensão popular caminha no sentido de ruptura com a “Educação Bancária”, revogando a
transmissão de conhecimentos e avançando no entendimento de valorização dos saberes
populares em articulação com o conhecimento científico (BENINCÁ e CAMPOS, 2017).

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO ESPAÇO
A trajetória histórica dos currículos de formação de professores em Educação Física no
Brasil tem apontado, sobretudo, para o distanciamento entre os contextos acadêmico e escolar
(ARAÚJO, 2020). Assim, a supremacia dos conhecimentos acadêmicos tem aparecido como
pano de fundo para a desvalorização do trabalho pedagógico na escola. Ao propor estratégias
de superação desta realidade, Zeichner (2010) mobiliza o conceito de “terceiro espaço”,
sinalizando a importância da construção de espaços híbridos nos programas de formação inicial
de docentes. A proposta do autor volta-se para a parceria entre professores do Ensino Básico e
Superior, fortalecendo a formação dos licenciandos a partir de uma relação equilibrada e
dialética entre dois espaços formativos: o conhecimento prático profissional (Escola) e o
acadêmico (Universidade).

METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos do presente estudo constituem-se em três etapas: o
levantamento dos textos produzidos no contexto do projeto e publicados em revistas científicas
ou em anais de eventos acadêmicos (Quadro 1); a leitura do material; e a análise com vistas às
inferências sobre o referido projeto e suas ações. O conjunto de trabalhos está distribuído dentro
do curto intervalo entre o ano de 2020 e o presente momento e revela abordagens distintas sobre
as atividades extensionistas desenvolvidas.

Autores

Quando 1 – Produções do projeto Kitangu.
Título
Ano

SANTOS, M. et
al

Extensão Universitária e
Isolamento Social: Educação
Física na Educação Infantil em 1
minuto

SOUSA, F. et al

O Projeto de Extensão “Kitangu:
Educação Física Na Educação
Infantil” e seu plano
de atividades no período de
isolamento social

SARTI, R.;
SANTOS, M.

SARTI, R. et al

2020

2020

Extensão Universitária, Educação
Física e Produção Docente: a
2020
experiência com Fotos
Comentadas
Extensão Universitária, Educação
Física e Educação Infantil: as
2021
novas formas de diálogo em meio
à pandemia
Fonte: os autores (2021).

Local
Revista Raízes e Rumos UNIRIO
2° Congresso de Educação
Física Escolar na
perspectiva inclusiva CEFEPI

Revista Extensão &
Sociedade - UFRN

Revista Expressa
Extensão - UFPEL

Assim, findada a primeira etapa metodológica, as referidas produções foram analisadas
no sentido de contribuir com as reflexões acerca do caminho trilhado pelo Kitangu, garantindo
um olhar atento para as inferências emergentes de suas ações.
AS AÇÕES DO KITANGU, A EXTENSÃO POPULAR E O TERCEIRO ESPAÇO
Com o olhar endereçado ao conjunto de textos, foi possível levantar as características
gerais do projeto de extensão Kitangu, destacando-se o seu objetivo de construir espaços de
interação dialógica entre a Universidade e a Escola, explorando as potencialidades de trocas de

saberes entre licenciandos, professores da Universidade e da Educação Básica. Os artigos
analisados estabeleceram lentes voltadas para os objetivos do projeto e suas ações de extensão.
A análise revelou uma tendência recorrente de valorização do diálogo e da troca de
saberes, seja no objetivo do projeto ou nos desdobramentos das ações desenvolvidas, que
parecem

provocar

interlocuções

permanentes

entre

Universidade/Escola

e

entre

licenciando/professor/criança. Em síntese, as ações aparecem como verdadeiros canais de
comunicação e preservam o diálogo como seu aspecto fundamental, como é possível identificar:
O avanço da pandemia da Covid-19 desafiou o projeto de extensão “Kitangu:
Educação Física na Educação Infantil" a recriar suas ações por meio dos
canais virtuais de comunicação. Materializando o conceito freiriano de
dialogicidade, o projeto buscou estabelecer uma interação dialógica com
professores(as) e pesquisadores(as) e acumular as reflexões sobre o objetivo
da disciplina na creche e na pré-escola através da construção do quadro
“Educação Física na Educação Infantil em 1 minuto”. O espaço tem se
materializado como um cenário de troca de saberes entre a Universidade e
os demais segmentos da sociedade, com destaque para o protagonismo
dos professores da educação básica enquanto autores dos vídeos (SANTOS et
al, 2020, p 220).

No mesmo sentido, ao refletir sobre um conjunto de três ações, a comunicação também
ganha destaque nas inferências do trabalho infracitado, desenhando um outro aspecto bem
incidente no processo analítico, o protagonismo dos professores da Educação Básica no
conjunto das ações.
Desta maneira, embora tenha iniciado em uma situação adversa, o projeto tem
ocupado um importante lugar na formação de professores, garantindo o
estabelecimento de canais de comunicação entre os diversos saberes que
circulam no campo educacional sobre a Educação Física, Escola e Educação
Infantil. Como resultados preliminares, destaca-se o protagonismo dos
docentes da Educação Básica, dos professores em formação e a efetivação de
espaços formativos que abordam o referido segmento de ensino na Educação
Física escolar (SOUSA et al, 2020, p. 104).

Compromissados em analisar os principais aspectos da ação “Foto comentada”, Sarti e
Santos (2020) sinalizam a potencial troca de saberes e reafirmam o lugar de destaque dos
professores da Educação Infantil enquanto autores das publicações. As “Fotos comentadas” têm
possibilitado a socialização de experiências com a Educação Infantil por meio de fotos enviadas
pelos diferentes sujeitos em diálogo com essa etapa de ensino.
O primeiro comentário coloca a luz sobre as trocas de saberes entre os
diferentes profissionais em diálogo com a Educação Infantil, assinalando a
participação efetiva dos professores/professoras da Educação Básica como
principais autores/autoras. O segundo apontamento ressalta a potência de

construir pontes entre os dois principais espaços de formação docente: a
Universidade e a Escola. Os textos e as fotos produzidas apresentam-se como
importantes produções oriundas do contexto da prática profissional e com
imenso valor na formação inicial e no diálogo com o campo acadêmico. O
terceiro apontamento sublinha o espaço relevo da palavra “criança” no
conteúdo das publicações, abrindo desafios futuros de aprofundamento na
compreensão dos significados mobilizados pelos autores e pelas autoras, em
seus respectivos enredos (SARTI e SANTOS, 2020, p. 95).

Dentro dos três comentários finais tecidos nas considerações do artigo, os autores
assinalam para a posição de destaque da palavra “criança”, alinhando-se com os resultados do
artigo sobre a ação “Educação Física na Educação Infantil em 1 minuto”, que possibilitou:
encontrar pistas sobre as concepções que vêm atravessando a Educação Física
na Educação Infantil, seus princípios, conteúdos e centralidades. Deste modo,
no referido relatório, emergiu o destaque da palavra criança, o protagonismo
dos jogos e das brincadeiras e a preocupação com as interações (SARTI et al,
2021, p. 586).

Publicada na página do Instagram (@kitangu.eefd), a ação semanal “Educação Física
na Educação Infantil em 1 minuto” consiste em vídeos curtos com depoimentos de professores
em resposta à questão: “Qual o papel da Educação Física na Educação Infantil?". Sobre a
elaboração do quadro de vídeos, Santos et al (2020) ainda destacam sua potencialidade na
inserção do professor da Educação Básica na formação inicial, encaminhando pistas da
materialização do cruzamento das fronteiras historicamente estabelecidas entre Universidade e
Escola.
Em suma, o conjunto dos trabalhos analisados permitiu evidenciar a relação do projeto
com a concepção popular da Extensão Universitária e, consequentemente, possibilitou a
emergência de pistas sobre aproximação entre Universidade/Escola e constituição de um
“terceiro espaço” para a formação de professores. Assim como a Extensão Popular, a ideia do
“terceiro espaço” também é revestida pelo encontro dos diversos saberes, dos sujeitos e das
instituições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da socialização das produções que emergiram no contexto do projeto de extensão
Kitangu e, principalmente, a partir das reflexões sobre as potencialidades formativas do referido
projeto na aproximação dialógica entre Universidade e Escola, foi possível perceber a tendência
recorrente de valorização dos diálogos e das trocas de saberes. Dentro do âmbito da Extensão

Universitária, estes aspectos têm aparecido como pontos de partida para a construção de uma
Extensão Popular fincada em conceitos freirianos. Além disso, no âmbito da formação de
professores, tais aspectos apontam para a elaboração de um “terceiro espaço”, aproximando
professores da Educação Básica dos currículos de formação inicial.

POPULAR EXTENSION AND THE CONSTRUCTION OF THE THIRD
SPACE: THE EXPERIENCE OF KITANGU PROJECT
ABSTRACT
This work aims to reflect on the potential of the project “Kitangu: Educação Física na
Educação Infantil” in relation to the dialogue between University / School. For that, it counts
on the revision of texts already published in order to seek clues about the construction of the
Popular Extension and the “third space” in teacher education. Thus, the dialogic interaction
and the exchange of knowledge are perceived as pillars of the project, whether due to the
project's objectives or the consequences of its actions.
KEYWORDS: Physical education; University Extension; teacher education.

EXTENSIÓN POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DEL TERCER ESPACIO:
LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO KITANGU
RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el potencial del proyecto "Kitangu: Educação
Física na Educação Infantil" en relación al diálogo Universidad / Escuela. Para ello, cuenta
con la revisión de textos ya publicados con el fin de buscar pistas sobre la construcción de la
Extensión Popular y el “tercer espacio” en la formación del profesorado. Así, la interacción
dialógica y el intercambio de conocimientos se perciben como pilares del proyecto, ya sea por
los objetivos del proyecto o por las consecuencias de sus acciones.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Extensión Universitaria; formación docente
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA REFLETIDA NO PRÓPRIO ESPELHO1
Bruno Vasconcellos Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
O texto busca a compreensão dos professores de educação física sobre uma experiência de
formação continuada. É interpretativo, utiliza-se da observação participante, entrevistas
semiestruturadas e diário de campo. Ajuizamos emergir princípios orientadores do processo:
a) trabalho coletivo e colaborativo; b) saberes e trocas de experiências; c) docentes como
atores e autores do processo; e d) aproximações entre as discussões acadêmicas e o “chão
da escola”.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; experiência; educação física.
INTRODUÇÃO
O estudo 2 avaliou uma experiência de formação continuada de professores de
educação física do ensino fundamental. 3 Mediada pelo pesquisador do estudo, professor
efetivo da Rede de Ensino, e subsidiada pelos princípios da reconstrução coletiva e
colaborativa. Neste recorte interpretamos a avaliação dos docentes sobre a proposta.
Para Sacristán (1998), avaliar é refletir sobre os objetivos do que vem sendo
experimentado no cotidiano – esse é polissêmico, aberto, dinâmico e complexo. A avaliação
pode organizar o conjunto de ideias, ações, estruturas e relações, com o fim de compreender e
qualificar as instituições educativas de maneira coletiva.
Entendemos experiência como algo marcante, momento constituído como uma
memória viva e cristalina. Passa por nossa trajetória e promove aprendizado e reflexão. É
singular, produtora de diferenças/pluralidades/heterogeneidades. É irrepetível, incerta, não é
um caminho para o objetivo previsto ou uma meta conhecida de antemão; é abertura para o
desconhecido, o que não pode antecipar (BONDÍA, 2002).

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
É fruto de uma dissertação de mestrado.
3
Numa Rede Municipal de Ensino da Região Metropolitana da Grande Vitória (composta pelos
municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), do Estado do Espírito
Santo.
1
2

Assim, ao nos apropriarmos dos saberes docentes para desenvolver a experiência de
formação continuada, 4 pretendemos provocar reflexões coletivas e colaborativas sobre suas
próprias práticas, conforme suas realidades (IMBERNÓN, 2000).
O CENÁRIO DA PESQUISA INTERPRETATIVA
Em toda Rede de Ensino investigada havia 68 escolas que ofertavam o ensino
fundamental no diurno, cujas condições não diferem da realidade da maioria das instituições
públicas educacionais, com número de estudantes por sala que extrapolam o ideal/legal,
escassez de recursos e estruturas física/material deficitárias.
Participaram da experiência de formação continuada, entre estatutários e os
contratados por determinação temporária, 105 professores de educação física, a maioria do
sexo masculino, 58,24%. Todos licenciados, 85,71% com especialização lato sensu, um
mestre e nenhum doutor.
O estudo é interpretativo, apropria-se da observação participante, entrevistas
semiestruturadas5 e diário de campo. O trabalho relacional pode ser uma das condições para a
interpretação científica. Interpretar a ação e sua simbolização pelos atores no contexto pode
sintetizar uma perspectiva que se revê no quadro desse paradigma (SARMENTO, 2011).
OS SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DOCENTES
O total de carga horária da formação continuada poderia ser de até 120 horas no certificado. Foram
incluídos os seguintes critérios: a) participação presencial nos seis encontros – correspondendo a 24
horas; b) apresentação de trabalho por escrito, relacionado com o planejamento do professor, quando
poderia descrever o plano de ação e, se possível, registrar com fotos as atividades e/ou os trabalhos
realizados pelos discentes – correspondendo a 46 horas; c) apresentação de trabalhos no seminário, ou
em pôster ou oral – correspondendo a 10 horas e; d) a plataforma moodle, com a proposta de continuar
os debates/discussões dos encontros presenciais via ensino a distância – correspondendo a 40 horas.
5
Os critérios para a escolha dos professores entrevistados foram: a) três docentes que tenham se
envolvido em todo o processo formativo, com frequência desejável nos encontros presenciais, nos
quais tenha demonstrado interesse e envolvimento nas atividades propostas, tendo entregue o trabalho
escrito, participado na plataforma moodle e apresentado seu relato de experiência no seminário de
práticas; b) três professores que tenham se envolvido, com frequência desejável nos encontros
presenciais, tenham demonstrado interesse e envolvimento nas atividades propostas, contudo não
participaram da plataforma moodle e/ou não apresentaram seus trabalhos no seminário e; c) três
docentes que não tenham se envolvido significativamente, ou seja, participando dos encontros
presenciais, contudo não demonstrando grande interesse e envolvimento nas atividades propostas, não
tenha entregue trabalhos escritos, não tenham participado do moodle ou apresentado trabalho no
seminário. Tendo em vista esses critérios, pareceu-nos interessante entrevistar atores que se
envolveram de diferentes maneiras.
4

De maneira geral, para os professores participantes da experiência de formação
continuada, os encontros permitem uma perenidade em seu saber-fazer, sobretudo, quando
dialogam com seu cotidiano.
Conseguir fazer [a formação continuada] com que refletisse com temáticas,
que escutassem a nós para dar mais significado, contribuindo no meu modo
de pensar, agir e avaliar a realidade escolar. Uma troca de experiência é
muito válida na formação. Não que viesse de cima para baixo, de fora da
nossa realidade e fosse interferir, como se soubessem o que passa em nossa
aula (EMERSON). 6

A busca pela formação não pareceu se configurar no que ela pode oferecer; onde os
professores priorizam aquilo que pode ser apropriado, objetivando responder às suas
demandas. A coletividade e protagonismo no processo formativo foram exaltados, por meio
das trocas de experiências.
Para Arroyo (2000), o saber-fazer docente é muito mais para ser vivido do que
transmitido. Se apropriar dos conteúdos e metodologias dos pares, possibilita repensar seus
ofícios de acordo com seus contextos e peculiaridades. Embora soe um “praticismo”
exacerbado, bem como um reforço a polarização entre a teoria e a prática, é compreensível os
dizeres como: “A gente gosta mesmo é da prática! Gosta, sim, de ouvir, debater, mas gosta de
formações mais práticas!” (PENHA).
Uma hipótese para a “resistência” às formações teóricas reside no fato das formações
constituírem como lugar da teoria e da capacitação e a escola o contexto de sua aplicação. A
questão não está no distanciamento dos professores quanto ao uso da teorização, mas no
processo que delegou à formação a polarizar teoria-prática (MOLINA NETO, 1998).
A desvalorização dos saberes docentes pelas autoridades é um problema político; não
epistemológico ou cognitivo. Parte do problema está no estabelecimento da divisão do
trabalho, entre os que pensam e elaboram e os que aplicam e executam (TARDIF;
RAYMOND, 2000).
ALÉM DO “AH, É TUDO A MESMA COISA! É SÓ BLÁBLÁBLÁ!”
Os professores identificam uma ruptura da perspectiva do processo formativo da Rede,
onde essas pareceram dar mais sentido aos seus fazeres.

6

Utilizamos nomes fictícios para não identificar os professores.

Entrei na Rede em 2008 e ouvia as pessoas: Ah, é tudo a mesma coisa! É só
blábláblá! [a formação continuada]. Mas nessas percebi mudanças. Vi a
importância da formação e a complementação daquilo que faço. Os relatos
dos professores ajudavam a responder perguntas, temos um grupo que pensa
parecido com as mesmas angústias dentro da área (SALETE).

O diálogo da Rede com o coletivo é exaltado como ruptura em relação à formação.
Um processo de desconstrução que visa a supera o estilo verticalizado, possibilitando as
trocas de experiências entre os pares de acordo com suas realidades e peculiaridades
(ARROYO, 2000).
Enfatizam a reconstrução coletiva e colaborativa, a continuidade com os outros anos, o
diálogo com sua lida, as trocas de experiências e o fato de estarem à frente da mediação.
As formações trouxeram mesmo as nossas necessidades, coisas que o colega
trabalha e a gente consegue ver na nossa prática. As formações foram mais
enriquecedoras e válidas, conseguia trazer muita coisa para meu cotidiano.
Na primeira formação, você [mediador] fez uma análise dos últimos anos e
perguntou: o que esperávamos para este ano? Qual era nossa expectativa? O
que e como queríamos os encontros? Teve um questionário para mapear os
temas debatidos (PENHA).

A guinada da perspectiva é o fato dos professores assumirem a função de mediar sua
formação, uma direção de dentro, socializando suas experiências e significados. Supera a
ideia das práticas serem mero ponto de chegada, algo no fim da linha para ser modificado,
com supostas mudanças de fora, uma formação continuada refletida no próprio espelho,
projetando sua autoimagem, percorrida em suas realidades (ARROYO, 2000).
Sobre o professor/mediador ser da Rede, participante das formações continuadas e
estar na escola atribui maior diálogo com sua lida. Aproxima da proposta da horizontalização,
embora ajuízam quase uma exclusividade nos saberes da experiência: “Foi essencial o
mediador ser do município. Entende a realidade dos profissionais, a clientela, a escola,
dificuldades e facilidades” (GERUZA).
Os professores ratificam a interação coletiva e colaborativa no processo:
Na vivência [prática], os professores juntaram-se em grupos. Em seguida, os
demais colegas que ‘dominavam’ o conteúdo começaram a colaborar nas
‘monitorias’, formando novos grupos. O objetivo era além de quererem
aprender o jogo ou jogar, mas no como se ensina, perguntando como o outro
faz. Percebia-se uma troca de experiência (DIÁRIO DE CAMPO).

Não observamos um praticismo, nem postura anti-intelectual, ou um perfil docente
sem domínio de conteúdo. O como apoia-se nas teorias e matrizes pedagógicas. A prática

docente é um filtro para transforma o conhecimento em função da sua lida. Aprender para
ensinar significa vivenciar experiências que possibilitem repensar seus saberes-fazeres
(ARROYO, 2000).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Interpretamos que parecem emergir princípios orientadores do processo formativo que
podem colaborar para um repensar da formação continuada dos professores, a saber: a)
trabalho coletivo e colaborativo; b) saberes e trocas de experiências; c) docentes atores e
autores e; d) aproximações entre as discussões acadêmicas e o “chão da escola”.
Tais princípios, autoprojetados pelos docentes, não nos pareceram possíveis serem
interpretados de forma isolada. Desenvolveram-se de maneira amálgama à realidade da
formação continuada e, também, entre si.

CONTINUING EDUCACION OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS: AN EXPERIENCE REFLECTED IN THE OWN MIRROR
ABSTRACT
The text seeks the understanding of physical education teachers about a continuing education
experience. It is interpretive, using participant observation, semi-structured interviews and
field diary. We encourage to emerge guiding principles of the process: a) collective and
collaborative work; b) knowledge and exchange of experiences; c) teachers as actors and
authors of the process; and d) approximations between academic discussions and the "school
floor".
KEYWORDS: continuing education; experience; physical education;

LA FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: UNA EXPERIENCIA REFLEJADA EN EL PROPIO ESPEJO
RESUMEN
El texto busca la comprensión de los profesores de educación física sobre una experiencia de
formación continuada. Es interpretativo, se utiliza de la observación participante, entrevistas
semiestructuradas y diario de campo. Ayudamos a emerger principios orientadores del
proceso: a) trabajo colectivo y colaborativo; b) conocimientos e intercambios de
experiencias; c) docentes como actores y autores del proceso; y d) aproximaciones entre las
discusiones académicas y el "piso de la escuela".

PALABRAS CLAVES: formación continua; la experiencia; educación física;
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FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO INFANTIL: A
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Laura Helmer Trindade,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Luísa Helmer Trindade,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Alexandre Freitas Marchiori,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Analisa o material didático-pedagógico produzido no curso Formação Continuada com
Professores de Educação Física (EF) que atuam na Educação Infantil (EI) de Vitória/ES.
Trata-se de uma pesquisa documental, que identifica no material a concepção de infância, de
EF e a dinâmica curricular da EI assumidas na formação continuada. Os professores
reconheceram e valorizaram as agências das crianças, retirando-as da condição de
subalternidade em relação aos adultos.
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; educação física; formação continuada.
INTRODUÇÃO
Em estudo anterior (MARCHIORI; TRINDADE; MELLO, 2020), as práticas de
escrita dos professores da Educação Infantil (EI) de Vitória foram objeto de análise.
Evidenciou-se a importância da parceria entre universidade e Educação Básica, a valorização
dos saberes-fazeres (ALVES, 2010) dos professores e uma oportunidade para sistematizar
uma escrita reflexiva.
Neste estudo, interessa-nos analisar o produto final do curso “Formação Continuada
com Professores de Educação Física (EF) que atuam na EI de Vitória/ES” (Proex/Ufes –
Portal de Projetos n° 626/2019). Trata-se de um Material Didático-Pedagógico (MDP) 2
produzido por 14 professores municipais e 13 componentes da equipe formadora, mediante
O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPES (04/2020 – nº G9TKM) para a sua
realização.
2
Material didático-pedagógico. VITÓRIA: SEME/NAIF, em processo de publicação.
1

relação colaborativa. O MDP possui 180 páginas, sendo um capítulo com os pressupostos da
formação, seguido de quatro capítulos relacionados aos Temas Infantis de Vitória (TIVs):
linguagens; processos investigativos; e diferença e diversidade (VITÓRIA, 2020), referência
curricular da Educação Infantil da capital capixaba.
A utilização de livro didático ou material didático na EF tem mobilizado o campo e
suscitado reflexões sobre essa questão (BARROSO; DARIDO, 2017, p. 492). De acordo com
os autores, “[...] o professor que consegue avaliar a qualidade do material didático apresentase como um profissional crítico, não recebendo passivamente instrumentos de ensino a serem
utilizados na prática pedagógica”.
Para tanto, faz-se necessário que haja participação dos professores “[...] nos processos
de elaboração, implementação e/ou avaliação dos materiais didáticos, para que a experiência
colaborativa possa favorecer qualitativamente o ensino e aprendizagem dos conteúdos”
(TAHARA; DARIDO; BAHIAX, 2017, p. 376). Nesse sentido, a proposta apresentada na
formação e acordada com os professores foi ao encontro da perspectiva de um material que
inspire os profissionais da EI de Vitória/ES, bem como àqueles que tiverem acesso a esse
MDP.
Nesse material, os docentes dialogaram com os TIVs e manifestaram as suas "artes de
fazer" (CERTEAU, 2012), ou seja, em diálogo com as suas práticas pedagógicas e com os
pressupostos mobilizados na formação continuada, produziram textos autorais para discutir as
práticas pedagógicas da EF na EI, que difere dos materiais didático-pedagógicos tradicionais,
que são externamente orientados.
Destarte, o objetivo desse estudo foi analisar o MDP produzido no curso “Formação
Continuada com Professores de Educação Física que atuam na Educação Infantil de
Vitória/ES”.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental que teve como fonte o MDP produzido pelos
professores de EF que participaram do curso "Formação Continuada com Professores de EF
que atuam na EI de Vitória/ES", realizado em 2019. A pesquisa documental analisa vestígios
sobre um determinado objeto de estudo, como atas, súmulas, ofícios, memorandos etc. Para
Bloch (2001), tudo o que o homem toca, escreve, fabrica e diz pode se constituir como

documento, uma vez que traz informações sobre ele. Cabe ao pesquisador indicar a
proveniência do documento e o meio de acessá-lo, bem como fazer “as suas fontes falarem”
(BLOCH, 2001).
A partir da Análise de Conteúdo (AC), proposta por Bardin (2011), focalizamos as
mensagens documentais que foram produzidas ao longo do processo de formação continuada.
Os dados foram submetidos ao software ATLAS.ti 9 para subsidiar a análise frequencial das
palavras, identificação de excertos e formulação das categorias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao impacto do processo de formação continuada sobre as práticas de
escrita de professores, os resultados indicam mudanças nas produções textuais dos docentes.
Percebe-se um texto autoral, com protagonismo e mobilização de referenciais teóricos
utilizados ao longo da experiência formativa. A interlocução com a equipe gestora permitiu
que os professores ocupassem o lugar de produção do conhecimento em uma sociedade
grafocêntrica. Conforme Côco (2014), ocupar o lugar da escrita é compartilhar do poder que
ela possui na atualidade.
A AC, na modalidade temática, ocorreu a partir da totalidade do MDP, passando-o
pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência das palavras,
evidenciando o conjunto de termos que apresentaram recorrência de aparição acima de 100,
Em seguida, foi produzida uma imagem “maquina de escrever” que, após a retirada dos
termos de ligação, expressões coloquiais e pronomes, as palavras são grafadas da maior para a
menor frequência, como se segue:

Imagem 1– Nuvem de palavras “máquina de escreve”, gerada a partir do ATLAS.ti 9 - Software de
análise qualitativa

Fonte: Os autores.

Os termos foram classificados e agregados em duas categorias de análise: as agências
das crianças (criança, brincar, infantis) e a dinâmica curricular da Educação Infantil (práticas,
cultura, professores, educação física, movimento, espaço e os TIVs).
Na escrita do MDP foi possível observar, por meio das passagens do texto, que as
agências das crianças estavam presentes nas "artes de fazer" (CERTEAU, 2012) dos
professores dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), pois por eles foram
evidenciados o protagonismo infantil, a autoria e a autonomia das crianças, possibilitando que
elas fossem autoras das próprias criações e dos seus fazeres brincantes. As agências das
crianças podem ser constatadas no excerto abaixo:
Priorizou-se no trabalho pedagógico estratégias que deram sentido às
aprendizagens das crianças, considerando-as como protagonistas em cada
brincadeira, em cada jogo e nos diálogos com elas. Por meio dos seus
interesses, buscou-se contextualizar a aula, instigando a sua curiosidade e a
sua vontade de participar (VITÓRIA, 2021, p. 119).

O termo agência refere-se ao empoderamento e, ao ser aplicado à infância, reconhece
a criança como ator social. De acordo com Delalande (2014, p. 2-3), quanto às agências das
crianças, “[...] na sociologia da infância, a noção de ator indica o fato de não ver a criança

como futuro adulto, um ser a ser educado e sobre qual o adulto atua, mas também como um
ser no presente que se socializa nas múltiplas interações das quais participa”.
A dinâmica curricular da EI de Vitória/ES revela uma prática não fragmentada, em
que a EF está articulada e compoe o currículo, valorizando-se os aspectos culturais, o
movimento e o brincar como direitos da criança. A presença da EF nesse contexto, que não se
organiza disciplinarmente, permite a ampliação das experiências formativas da criança de 0 a
5 anos de idade, dinamiza o currículo na interlocução com as outras linguagens e atende à
perspectiva de um desenvolvimento integral desses sujeitos de pouca idade, evidenciado no
excerto:
Os professores e professoras de Educação Física assumiram o desafio de
estar inseridos na rotina e cotidiano dos CMEIs, mantendo a articulação com
a dinâmica curricular e integrada ao fazer dos diferentes sujeitos da primeira
etapa da Educação Básica (VITÓRIA, 2021, p. 106).

No que diz respeito ao diálogo com os TIVs (VITÓRIA, 2020), constata-se que
expressam uma referência curricular aberta às variações e diferenciações desenhadas
cotidianamente nas produções curriculares e funcionam como um modo de operar o currículo,
evidenciado no excerto a seguir:
Esses temas fazem parte das diretrizes curriculares para a Educação Infantil
do município e buscam articular as diferentes áreas do conhecimento,
linguagens e sujeitos presentes no cotidiano das instituições infantis em
torno de um eixo curricular comum (VITÓRIA, 2021, p. 36).

Os dados evidenciaram práticas que estão em sintonia com essa proposta curricular, na
valorização dos saberes-fazeres dos professores e uma EF integrada à dinâmica curricular dos
CMEIs.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os textos produzidos pelos professores para a composição do MDP dialogaram com a
concepção de infância mediada pela formação continuada. Nesses textos, eles reconheceram e
valorizaram as agências e as práticas autorais das crianças, retirando-as da condição de
subalternidade em relação aos adultos. Revela-se, ainda, as artes de fazer dos docentes como
praticantes dos cotidianos da EI.

Em suas produções textuais, os professores buscaram estabelecer diálogos da EF com
outras áreas do conhecimento, sujeitos e linguagens presentes nos cotidianos das instituições
infantis. Essa ação vincula-se à dinâmica curricular presente na EI, etapa da Educação Básica
que não se organiza de maneira disciplinar e que busca superar abordagens fragmentadas e
reducionistas do conhecimento. Essa forma escolar, típica da EI, também foi discutida na
formação continuada.
Os textos produzidos pelos professores dialogaram com os pressupostos trabalhados
na formação continuada que participaram, valorizando-se as autorias e suas artes de fazer. O
produto desse processo, o MDP, tem como objetivo servir de apoio e inspiração aos
professores nos ambientes dos CMEIs.
Constatamos que a jornada de trabalho e a dificuldade de realizar a escrita reflexiva
foram os principais fatores para a desistência dos professores nesse processo. Consideramos
que encontrar caminhos para superar essas duas questões é um dos desafios postos à gestão
municipal e a equipe que coordena a formação.

CONTINUING EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: THE PRODUCTION OF PHYSICAL EDUCATION
PEDAGOGICAL DIDACTIC MATERIAL
ABSTRACT
Analyzes the pedagogical didactic material produced in the Continuing Education course
with Physical Education (PE) Teachers who work in Early Childhood Education in
Vitória/ES. This is a documentary research, which identifies in the material the conception of
childhood, PE and the curriculum dynamics of Early Childhood Education assumed in
continuing education. Teachers recognized and valued children's agencies, removing them
from the condition of subordination in relation to adults.
KEYWORDS: child early education; physical education; continuing training.

EDUCACIÓN CONTINUA Y EDUCACIÓN INFANTIL: LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analiza el material didáctico-pedagógico producido en el curso de Educación Continuada
con Profesores de Educación Física (EF) que laboran en Educación Infantil (EI) en
Vitória/ES. Se trata de una investigación documental, que identifica en el material la
concepción de la infancia, la EF y la dinámica curricular de la EI asumida en la educación
continua. Los docentes reconocieron y valoraron las agencias de los niños, sacándolos de la
condición de subordinación en relación con los adultos.
PALABRAS CLAVES: educación infantil; educación física; formación continua.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO “PAPO DE ESCOLA”: UMA AÇÃO DE
EXTENSÃO DIVERSA E COLETIVA1
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RESUMO
O texto apresenta um relato de experiência do projeto Papo de Escola, analisando-o a partir
das possibilidades de formação docente via participação neste. Para tanto, utilizou-se da
produção de cartas que foram analisadas a partir do paradigma indiciário de Ginzburg
(1987). Os escritos apontam para aprendizagens relativas às dimensões políticas,
epistemológicas, relacionais e tecnológicas. Tais dimensões trazem à luz a possibilidade de
uma formação que se oponha à racionalidade linear hegemônica.
Palavras-chave: Formação docente; Coletivo; Mídias Digitais

INTRODUÇÃO
O Coletivo Pensando a Educação Física Escolar é constituído por um grupo de
professoras/es de Educação Física (EF) que promovem ações que dialogam com a formação
inicial e continuada de docentes. Dentre essas, está o projeto de extensão Conexão Educação
Física (Conexão)2, um canal no YouTube que objetiva disseminar o conhecimento construído
por professoras/es em seus diferentes formatos3, um desses o Papo de Escola (PE).
Este trabalho apresenta reflexões da comissão do PE, pensando como a participação
nesta possibilita a formação profissional e pessoal. Para tanto, apresentaremos como essa ação

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCF6eKGHn_kD5BGZ4Skv755w
3
“Formatos” corresponde aos diferentes quadros do canal: Dicas Pedagógicas, Relatos de Experiência
e Papo de Escola.
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é organizada e dialogaremos com a produção teórica sobre formação de professoras/es sob
uma perspectiva de transgressão da racionalidade técnica e hegemônica.
PAPO DE ESCOLA
Com início em 28 de maio de 2020, o PE era organizado por um professor4 e o atual
coordenador. Ao assumir a coordenação, em abril de 2020, o professor Leandro, licenciando
em EF, decidiu convidar pessoas negras do Pensando para compor a comissão, pois ao longo
da sua trajetória não encontrou um protagonismo negro nas ações acadêmicas. Sendo assim, a
comissão foi composta por três pessoas negras, dois homens heteroafetivos e uma mulher
homoafetiva. Posteriormente, uma professora, branca e também homoafetiva, passa a integrar
a comissão5.
O PE é realizado periodicamente de 15 em 15 dias, aproximadamente. A organização
se inicia com a escolha do tema suleador6 que é baseado no contexto educacional e contempla
práticas corporais da EF e temas transversais da educação. No segundo momento, é feito o
levantamento de potenciais convidadas/dos engajadas/dos no tema, considerando critérios que
visam a equidade de raça, gênero e regionalidade e que privilegiem professoras/es da
educação básica. A partir disso, são selecionados três nomes. Após os aceites, marcamos uma
reunião, a “pré-live”, para organizarmos a dinâmica da live. Além disso, definimos a pessoa
da comissão que será a mediadora e as responsáveis pela parte técnica da transmissão.
As lives duram em média uma hora e meia, sendo dividida em dois momentos. Os
primeiros 45 minutos são destinados à fala das/os convidadas/os que compartilham
experiências sobre o tema. A seguir, há a interação com o público que pode enviar, no chat do
YouTube, questões e reflexões para debate. As gravações ficam disponíveis no canal do
Conexão.
Até maio de 2021, realizamos 21 lives com mais de 4000 visualizações, totalizando 60
convidadas/os. No que tange aos critérios de equidade observamos que 54,7% se declararam
do gênero feminino e 44,4% como negras/os. Em relação à regionalidade tivemos
participantes dos estados de Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São
Este professor esteve na comissão temporariamente.
Acreditamos que esta diversidade interfere nas ações realizadas.
6
Ver FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Editora Paz
e Terra, 2014.
4
5

Paulo e do Distrito Federal. Além disso, mais de 70% das/os convidadas/os atuam na
educação básica7.
COLETIVO E FORMAÇÃO DOCENTE
Para pensarmos as potencialidades das relações e das formações proporcionadas pelo
PE, entendemos a concepção de coletivo a partir das produções de Escóssia e Kastrup (2005).
Segunda as autoras, coletivo deve ser “entendido como plano de co-engendramento e de
criação” (p.296) visando a superação da dicotomia indivíduo-sociedade. O plano coletivo
funciona através do agenciamento das relações, ou seja, agenciar-se com alguém ou com algo
“é criar algo que não está nem em você nem no outro, mas entre os dois, neste espaço-tempo
comum, impessoal e partilhável (...)” (p. 303).
No que tange o campo da formação de professoras/es partimos do entendimento da
necessidade de se pensar uma formação que supere a racionalidade técnica e que almeje a
valorização das diversas culturas, que respeite as diferenças e rompa com os paradigmas
alienantes e hegemônicos. Nesse sentido, acreditamos em uma formação docente que instigue
o/a professor/a ver a sala de aula como um lugar de resistência contrária à educação bancária
(BRUNO, 2018). Dessa forma pensa-se uma formação inventiva, na qual o intuito é
problematizar as naturalizações postuladas, tensionando os modos de fazer e pensar.
Ressaltamos ainda, a importância dessa formação ser contextualizada, pois como
afirma Lopes (2009) “a prática é situada como a base para a construção do conhecimento do
professor, pois nessas formulações só a realidade pode informar o conhecimento que importa,
que é reconhecido como o verdadeiro para as questões que atingem a educação” (p. 87).
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento do texto, realizamos um levantamento das lives que
aconteceram até maio de 2021 e identificamos as possibilidades de análise que despontariam.
Num segundo momento, produzimos cartas em parceria com uma professora do Coletivo.
Nesse processo, recebemos uma carta dessa professora nos indagando sobre como
organizamos as lives, sobre como a nossa diversidade enquanto sujeitas/os afeta essa
organização, sobre as dimensões política, pedagógica e epistêmica que nos atravessam e como
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isso tudo está relacionado à nossa formação enquanto docentes. Cada um/uma de nós
respondemos à essa carta individualmente.
Num terceiro momento, lemos as cartas uns dos outros e nos reunimos para
conversarmos sobre nossas impressões. A partir disso e tomando como referência o conceito
de paradigma indiciário de Carlos Ginzburg (1987) iniciamos a elaboração do nosso exercício
interpretativo, destacando nossos processos de formação relacionados às dimensões política,
relacional, epistemológica e tecnológica.
INDÍCIOS DE FORMAÇÃO NO PAPO DE ESCOLA
POLÍTICA
(...) somos sujeitos que têm corpos políticos, no sentido que só de existir e
hoje ocupar os espaços que ocupamos nós já estamos resistindo a um sistema
onde a nossa narrativa é silenciada, e quando nos juntamos e fazemos quase
que um pacto de buscar evidenciar narrativas parecidas com a nossa, é um
movimento “bunito” demais e que transcende as barreiras impostas pela
narrativa única ou ainda indo um pouco além, transcende o discurso branco,
elitizado e colonial que a academia ainda tem. (CAROLINE)

É notável que existe uma dimensão política na composição do grupo que é
majoritariamente de pessoas negras e na escolha das/os convidadas/os que é baseada em
princípios de equidade e diversidade de gênero e raça. Trazer pessoas negras, LGBTQIA+,
mulheres, homens, graduandas/os, doutoras/es, pessoas com deficiência num mesmo patamar
de notoriedade representa uma quebra de hierarquias socialmente estabelecidas. Além disso,
colocamos em foco falas de pessoas engajadas em uma mudança coletiva, que sejam críticas e
politicamente comprometidas. Tais ações visibilizam nossas escolhas políticas que nos
movem como gente e esses movimentos atravessam necessariamente a nossa formação e
atuação docente.
RELACIONAL
(...) muitas trocas com as/os convidados, sobretudo nas conversas pré lives,
que cada vez mais tem se apresentado como um espaço de aprendizado
diferenciado. Poder ouvir pessoas falando de diversos temas, com diferentes
olhares e com carinho, sempre me deixa ansioso para as lives, espaço que
além da fala dos/as convidados, tem várias reflexões e perguntas pelo chat
do YouTube. (RAPHAEL)

Entendemos que a formação acontece, fundamentalmente, nas trocas com a/o outra/o.
Tais construções relacionais formadoras se dão em diversos momentos: nas reuniões semanais
para planejamento; quando nos juntamos para decidir e estudar sobre os temas; nos momentos
de pré live; e durante as lives. Neste contexto, é significativo destacar que fazer parte da
comissão e também acompanhar as lives como espectador/a projeta uma formação docente
que não é construída para as/os professoras/es, mas sim com elas/es.
EPISTEMOLÓGICA
Temos divulgado produções de conhecimento das pessoas convidadas o que
torna o PE um local onde recebemos várias produções de professoras(es)
para consulta e estudos futuros. (LEANDRO)
(...) na live “Educação e (in)visibilidades: A inclusão de pessoas com
deficiência na escola” eu saí com vários pensamentos sobre inclusão durante
este tempo de pandemia (...) (RAPHAEL)

É possível identificar um duplo movimento formativo nessa dimensão. O primeiro está
relacionado aos temas específicos da EF, que provocam reflexões sobre as práxis cotidianas
das/dos docentes para além do conhecimento academicamente sistematizado. O segundo
aspecto está relacionado ao contexto educacional mais amplo, no qual problematizam-se
temáticas e compartilham-se experiências que são transversais.
TECNOLÓGICA
Operar os diferentes programas e colocar a live no ar foi um aprendizado e
formação sensacional e muito útil para o meu dia a dia, como professora e
produtora de conteúdo digital! (MARCELLA)

O trecho aponta indícios de aprendizagem que vão ao encontro da necessidade de
apropriação da tecnologia imposta pela pandemia de COVID-19. Nesse contexto, participar
da comissão do PE impulsionou que aprendêssemos e compartilhássemos saberes
tecnológicos referentes à produção, à transmissão e à divulgação das lives. Esse aprendizado,
que não é abordado na graduação, se tornou um diferencial no nosso fazer pessoal e
profissional, pois auxilia na construção de propostas de ensino no formato remoto
emergencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que as aprendizagens que vivenciamos constituem uma experiência que
se opõe ao pensamento da formação docente a partir da racionalidade linear e hierárquica.
Este olhar de certa desobediência epistêmica nos convida a repensar os binarismos –
teoria/prática, professor/aluno, entre outros – que cercam a formação e a atuação das/dos
professora/es, permitindo reconhecer esses espaços como “entrecruzamentos de diversos
saberes” (POSO e MONTEIRO, 2021).
Reconhecer nossas dificuldades em tornar o espaço verdadeiramente democrático, nos
desperta às problematizações das injustiças sociais e da diversidade cultural, pois tais feridas
ficam escancaradas. Entretanto, ao mesmo tempo, Rufino e Passos (2014) nos ajudam a
enxergarmos a potência e a possibilidade de uma outra formação que seja construída no
encontro, na escuta, nas diferentes corporeidades, nas encruzilhadas8. Que abra caminhos para
se pensar uma educação que se dê nas culturas, nos modos de sociabilidade e que seja plural.

PROFESSIONAL LEARNING IN "PAPO DE ESCOLA": A DIVERSE
AND COLLECTIVE EXTENSION ACTION
ABSTRACT
The text presents an experience report of the “Papo de Escola” commission, analyzing the
possibilities of teacher education through participation in it. For that, we used the production
of letters that were analyzed through the evidential paradigm of Ginzburg (1987). The
writings showed learnings related to political, epistemological, relational and technological
dimensions. Such dimensions bring to light the existence of a formation that is built at the
crossroads.
KEY WORDS: Professional learning; Collective; Digital Media
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FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL “PAPO DE ESCOLA”: UNA
ACCIÓN DE EXTENSIÓN DIVERSA Y COLECTIVA
RESUMEN
El texto presenta un relato de la experiencia de la comisión del “Papo de Escola”,
analizándolo a partir de las posibilidades en formación del profesor. Para tanto, fue hecha la
producción de cartas que fueron analizadas a partir del paradigma probatorio del Ginzburg
(1987). Los escritos apuntan aprendizajes relativos a las dimensiones políticas,
epistemológicas, relacionales y tecnológicas. Es evidente la possibilidad de una formación
que oponerse a racionalidad lineal hegemónico.
PALABRAS CLAVE: Formación docente; Colectivo; Medios Digitales
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FORMAÇÃO E ATUAÇÃO: A PRÁTICA DO ENSINO I E O TRATO
COM O CONHECIMENTO SOBRE OS CAMPOS DE TRABALHO DA
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Sidnéia Flores Luz,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Matheus Lima de Santana,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Thaís Cosmo Coutinho,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
Esta pesquisa realizada na disciplina Prática do Ensino de Educação Física I do curso de
Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) teve como objetivo analisar o trato com o conhecimento sobre as problemáticas dos
campos de trabalho da Educação Física. As fontes foram documentos da UFBA, relatório do
estágio docente e dos estudantes. Concluímos reafirmando a necessidade de uma formação
única em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura ampliada; Educação física; Prática do ensino.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido na disciplina Prática do Ensino de Educação Física I do
curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), no primeiro semestre letivo especial de 2021, realizado de forma remota, com
a utilização dos meios tecnológicos, por conta do agravamento e disseminação do coronavírus
(COVID-19), que até junho do referido ano, ceifou mais de 500 mil vidas.
Localizamo-lo nas discussões sobre formação e atuação em Educação Física, mais
especificamente na problemática relacionada aos projetos de formação em disputa: a
formação fragmentada entre bacharelado e licenciatura, defendida pelo Conselho Federal de
Educação Física (CONFEF); e a formação única, defendida pelo movimento estudantil, o
movimento nacional contra a regulamentação dos profissionais de Educação Física (MNCR) e
1
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(LEPEL/FACED/UFBA), e caracteriza-se por compreender que o trabalho pedagógico atribui
identidade ao professor de Educação Física em qualquer campo de atuação.
O objetivo foi analisar o trato com o conhecimento sobre as problemáticas dos campos
de trabalho da Educação Física. Para tal, utilizamos o materialismo histórico-dialético
enquanto teoria do conhecimento e como fontes de pesquisa o Projeto Político Pedagógico do
curso (PPP), o Programa e Plano de Aula da disciplina Prática do Ensino I, o Relatório da
disciplina Estágio Docente e os relatórios dos estudantes.
O EIXO PRÁXIS PEDAGÓGICA NO CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM EDUCAÇÃO FÍSICA
O Curso de Licenciatura em Educação Física de perspectiva ampliada da UFBA, aponta
que a formação dos professores deve estar alicerçada na perspectiva omnilateral, com
consistente base teórica, qualificando-os para o trato com os conteúdos da cultura corporal
“em instituições educativas, tanto no âmbito do ensino, como professor da educação básica,
quanto em outras dimensões do trabalho educacional” (UFBA, 2011, p. 12).
É organizado em quatro Eixos: (a) Os Fundamentos, que são os conhecimentos
clássicos das ciências com as quais a Educação Física faz interface; (b) os Conhecimentos
Específicos, que são os objetos delimitados a partir do objeto de estudos da Educação Física,
que é a cultura corporal – jogo, esporte, dança, lutas, ginástica; (c) o eixo da Práxis, que
significa a prática social concreta nas relações de trabalho pedagógico no exercício da
docência em campos formativos dos diferentes sistemas – educacional, saúde, lazer, esportivo
e; (d) o eixo do Trabalho Cientifico, para domínio das abordagens, métodos e técnicas de
investigação.
O eixo da práxis pedagógica tem como objeto de estudo as problemáticas significativas
do trabalho pedagógico no campo da cultura corporal na Educação Básica e nos diferentes
campos de trabalho. Abrange as disciplinas Prática do Ensino I, II, III e IV (408), nas quais se
dá a aproximação ao exercício da docência, organizadas em ciclos de constatação de dados da
realidade, sistematizações, generalizações, confrontos de teorias, ampliação e aprofundamento
com vivências e experiências práticas em projetos de pesquisa, sob a coordenação e
orientação de professores pesquisadores da instituição. E os Estágios Curriculares

Supervisionado I, II, III e IV (408), caracterizados pela aproximação do aluno aos campos de
atuação profissional.
CONTEÚDOS E ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
Esse item apresenta o programa da disciplina, elencando-se os elementos fundamentais
da organização do trabalho pedagógico: objetivos, avaliação, conteúdos de ensino e
metodologia.
No que tange aos objetivos, o programa define:
1.
Estudar os fundamentos científicos, pedagógicos e técnicos da
docência – do trabalho pedagógico na educação física - no sistema formal de
ensino – educação infantil, ensino básico, fundamental e médio, ensino
superior e educação de jovens e adultos, e demais espaços formativos, na
cidade e no campo, sistematizando-os e expondo-os verbalmente e por
escrito, a partir de autores clássicos e de estudos e pesquisas veiculadas em
bancos de dados e eventos científicos.
2.
Observar, constatar, sistematizar e explicar cientificamente o
desenvolvimento do trabalho pedagógico e o exercício da docência na
educação física, em espaços educativos na cidade e no campo, considerando
os pares dialéticos: objetivos-avaliação; conteúdos-métodos, temposespaços, Instituição-comunidade-Estado, considerando a tríade destinatárioconteúdo-método (UFBA, 2021, P.1).

Os conteúdos tratados foram: (1) Os fundamentos científicos, pedagógicos e técnicos
da docência – do trabalho pedagógico na educação física - no sistema formal de ensino –
educação infantil, ensino básico, fundamental e médio, ensino superior e educação de jovens e
adultos, e demais espaços formativos, na cidade e no campo; (2) O desenvolvimento do
trabalho pedagógico e o exercício da docência na educação física, em espaços educativos na
cidade e no campo, considerando os pares dialéticos: objetivos-avaliação; conteúdos-métodos,
tempos-espaços, Instituição-comunidade-Estado, destinatário-conteúdo-forma.
Estes conteúdos foram organizados em três módulos e tratados considerando o
planejamento e a implementação das atividades no Semestre especial, que ocorreu
inteiramente de forma não presencial. Para tanto, utilizamos o ambiente virtual, com aulas
síncronas e assíncronas.
A avaliação levou em consideração os objetivos definidos, que foram observados
durante as atividades acadêmicas na elaboração dos seguintes trabalhos: produções escritas,
participação nos webinários e elaboração do dossiê. Levamos em conta a atitude colaborativa,

solidária, responsável e de estímulo a auto-organização do coletivo de estudantes, verificável
nas aulas e sessões de estudos.
A

TRANSMISSÃO-ASSIMILAÇÃO

DO

CONHECIMENTO

SOBRE

AS

PROBLEMÁTICAS DOS CAMPOS DE TRABALHO
As problemáticas sobre os campos de trabalho dos professores de Educação Física
foram trabalhadas em duas aulas: uma assíncrona, na qual os estudantes realizaram a leitura e
produziram o resumo analitico do Trabalho de Conclusão de Curso de Santana (2020): “As
regularidades e possibilidades na formação e atuação dos professores de educação física em
diferentes campos de trabalho: estudo exploratório na comunidade do Calabar a partir da
disciplina prática de ensino do curso de licenciatura em educação física da UFBA”; a outra foi
síncrona2 com exposição do autor do trabalho e discussão da Professora Celi Taffarel3. As
aulas tiveram como objetivo aproximar os estudantes das problemáticas dos campos de
trabalho da Educação Física.
Santana iniciou a exposição problematizando o marco regulatório da formação dos
professores de Educação Física. Apresentou os principais elementos e características dos
decretos e resoluções que regem a formação e a atuação, assim como elementos constituintes
do sistema CONFEF, que regulamenta a profissão; e uma análise do currículo de perspectiva
ampliada do curso da UFBA.
Em seguida fez uma crítica a resolução CNE/CES 06/2018 apontando a principal
contradição dessas diretrizes: delimitação do mesmo objeto de estudo tanto para a licenciatura
quanto o bacharelado – a motricidade ou movimento humano, a cultura do movimento
corporal. Ainda que em discordância com diversos pesquisadores da área, a delimitação do
mesmo objeto pressupõe a atuação nos diversos campos de trabalho, seja na saúde, na
educação ou nas políticas públicas de esporte e lazer. Isso evidencia a inconsistência das
justificativas para a divisão da formação e a distribuição de campos de trabalho distintos para
o bacharel e para o licenciado.
Como resultantes da divisão da formação, ressaltou-se: a reserva de campos de
trabalho, limitando a atuação dos professores e fragmentando o conhecimento dos currículos,

2
3

Aula realizada no dia 10/03/2021 via Google MEET.
Responsável pela disciplina prática do ensino I no semestre letivo especial 2021.1.

e a criação de novos cursos de Educação Física no país, principalmente em instituições
privadas de ensino. Até agosto de 2020 existiam 3.055 cursos, destes, 91% ofertados por
instituições privadas e apenas 9% em instituições públicas, 56% na modalidade presencial e
44% no Ensino à Distância, 52% de licenciatura e 48% bacharelado (SANTANA, 2020).
Apresentou os fundamentos para orientar a formação e atuação dos professores de
Educação Física com base na Pedagogia Histórico-Crítica e na Abordagem Crítico
Superadora para o ensino de Educação Física.
Por fim, o Professor apresentou dados empíricos do estudo, coletados na comunidade
do Calabar, em Salvador, Bahia. A experiência consistiu na observação, planejamento,
implementação e avaliação do trabalho pedagógico. Os locais onde ocorreram o trabalho
pedagógico foram: a Base comunitária do Calabar e a quadra poliesportiva do bairro, onde
acontecem as políticas públicas de esporte e lazer; e os espaços educacionais, a Escola Aberta
e a Creche do Calabar. Os conteúdos da cultura corporal trabalhados nesses espaços foram os
seguintes: lutas, circuito funcional, ginástica e capoeira, para destinatários da terceira idade,
adolescentes e crianças, na Base Comunitária, na quadra, na escola e na creche,
respectivamente.
Com a realização dessa experiência, foi possivel concluir que os campos de atuação
profissional mantem uma regularidade: em todos eles, seja no sistema educacional, na saúde,
no esporte de alto rendimento ou nas políticas públicas, sempre teremos alguém que ensina,
alguém que aprende e algo a ensinar, com determinados métodos, finalidades e tempos
pedagógicos, ou seja, a tríade conteúdo-forma-destinatário (MARTINS, 2018, p. 95).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação na perspectiva fragmentária não se justifica epistemologicamente nem
profissionalmente, nega conhecimentos, rebaixa a formação inicial tanto dos bacharéis quanto
dos licenciados e fica restrita a preparar profissionais com competências e capacidades para
atuar no mercado de trabalho, contribuindo assim com a desqualificação dos trabalhadores no
processo de formação e atuação profissional e, consequentemente, o rebaixamento teórico e a
ampliação da exploração no mundo do trabalho.
Concluímos, portanto, reafirmando a necessidade de uma formação única, sólida,
ampliada e generalista, visando o domínio de teorias do conhecimento, pedagógicas, e
metodologias específicas de ensino da Educação Física, fundamentada no aporte teórico-

metodológico o materialismo histórico-dialético, a cultura corporal como objeto de estudo da
Educação Física e a prática social (práxis) como articuladora do conhecimento. Ademais, a
disciplina prática do ensino I, o eixo práxis, e o currículo de perspectiva ampliada da UFBA
são propostas superadoras das contradições da área, como as dicotomias teoria-pratica e
corpo-mente de concepções biologicistas, racistas e sexistas de Educação Física.

FORMACIÓN Y RENDIMIENTO: LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I Y EL TRATAMIENTO CON CONOCIMIENTOS SOBRE LOS
CAMPOS DE TRABAJO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
ABSTRACT
This research carried out in the discipline Practice of Physical Education Teaching I of the
undergraduate course in Physical Education, of an expanded character, of the Federal
University of Bahia (UFBA) aimed to analyze the treatment with knowledge about the
problems of the fields of work of Physical Education. The sources were documents from
UFBA, report of the teaching internship and students. We conclude by reaffirming the need
for a unique training in Physical Education.
KEYWORDS: Expanded bachelor's degree; physical education; Teaching practice.

FORMACIÓN Y RENDIMIENTO: LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I Y EL TRATAMIENTO CON CONOCIMIENTOS SOBRE LOS
CAMPOS DE TRABAJO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Esta investigación realizada en la disciplina Práctica de la Enseñanza de la Educación
Física I del curso de pregrado en Educación Física, de carácter ampliado, de la Universidad
Federal de Bahía (UFBA) tuvo como objetivo analizar el tratamiento con conocimiento sobre
los problemas de los campos de trabajo de la Educación Física. Las fuentes fueron
documentos de la UFBA, informe de las prácticas docentes y estudiantes. Concluimos
reafirmando la necesidad de una formación única en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Licenciatura ampliada; educación física; Práctica docente.
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IMPACTO NA FORMAÇAO DOCENTE NA LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA PELO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA1
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RESUMO
Objetiva-se analisar os impactos na formação docente de graduandos da licenciatura em
Educação Física que participaram do Programa Residência Pedagógica – PRP/2018.
Tratam-se os dados de forma qualitativa no sentido de identificar impactos na formação
docente. Obtiveram-se impactos ao promover descobertas, superações, na formação docente,
pessoal, profissional. Esta abrangência caracteriza quanto o PRP contribuiu na qualificação
dos novos docentes, futuros licenciados em Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Saberes Docentes; Educação Física.
INTRODUÇÃO
O presente texto vem tratar e apresentar questões que impactaram na formação
docente de alunos de uma Instituição de Ensino (IES), ou seja, Autarquia de Ensino Superior
do Estado de Pernambuco, que no ano de 2018 participaram da seleção do Programa
Residência Pedagógica (PRP), programa este vinculado a Capes. Esta seleção acontecia pela
primeira vez, a partir da instituição do (PRP) autorizado pela portaria Capes nº 38/2018. O
programa tem como objetivo a formação inicial de graduandos de cursos de licenciatura com
foco no aperfeiçoamento da relação teoria/prática; a indução para um novo perfil dos estágios
supervisionado e ainda visualiza a aproximação das IES com as escolas de Educação Básica
fortalecendo este vínculo e ampliando as vivências no campo de intervenção na qual as redes
de ensino possam protagonizar de forma mais direta a formação de professores. Neste

O presente Programa e como fruto deste, este trabalho acadêmico, contou com apoio financeiro para
sua realização. Agência de fomento: CAPES.
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caminho busca promover e adequar dos currículos adotados pelas IES às propostas mais
atuais para a Educação Básica que se encontram na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Conformamos para essa produção a seguinte questão norteadora: “Quais os impactos
na formação docente de graduandos da Licenciatura em Educação Física que participaram do
programa Residência Pedagógica - 2018?”
Como objetivo geral: analisar os impactos na formação docente de graduandos da
Licenciatura em Educação Física que participaram do programa residência pedagógica - 2018.
Os objetivos específicos: a) identificar no processo formativo as ações que mais impactaram
nesta formação; b) pontuar as bases teóricas que fomentaram esta formação; c) evidenciar os
saberes construídos pelos residentes na sua atuação como docente no estágio do PRP.
Acreditamos ser importante tal análise no sentido tanto da avaliação do processo formativo
como para a organização de novas experiências.
MOBILIZANDO E CONSTRUINDO SABERES NA FORMAÇÃO INICIAL
Baseados em Tardif (2002) compreendemos que os saberes dos docentes são saberes
plurais, temporais, evolutivos e dinâmicos, adquiridos através da experiência profissional
constituindo sua competência docente, formados pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia
pedagógica), de saberes disciplinares, selecionados pelas instituições universitárias, que
correspondem aos diversos campos do conhecimento; dos saberes curriculares formados pelos
discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e
apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita
e de sua formação, sob a forma de programas escolares, objetivos, conteúdos e dos saberes
experienciais, (ou saberes práticos), específicos, baseados no trabalho cotidiano dos
professores e no conhecimento de seu meio. É a partir destes que os professores avaliam sua
formação anterior ou sua formação ao longo da carreira.
No campo de formação em Educação Física estes saberes docentes dialogam com
saberes oriundos das ciências humanas, da educação e da saúde. Reconhecer a natureza destes
saberes torna-se importante para a formação de nossos graduandos os quais estão em processo

de aprendizagem para a sistematização do componente curricular Educação Física e suas
práticas corporais.
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o componente curricular Educação
Física:
sistematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e
significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas do sujeito, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da
história... essas práticas corporais são aquelas realizadas fora das obrigações
laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se
envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.
(BRASIL, 2018, p. 213)

Encontramos também na BNCC a recomendação de trato pedagógico de 6 unidades
temáticas sugeridas como práticas corporais relevantes: brincadeiras e jogos, esportes,
ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura.
Desta forma, nossos desafios estiveram no processo de colocar em andamento o
Programa articulando vários aspectos relacionados à mobilização e construção de diferentes
saberes na formação inicial para o trato com as diversas práticas corporais preconizadas para a
formação básica.
METODOLOGIA
O PRP objetiva qualificar a aprendizagem dos alunos dos cursos de licenciatura
ampliando as discussões teóricas e aprofundando as reflexões da ação docente
prioritariamente no chão da escola, nas vivencias cotidianas realizadas no contexto escolar no
lócus da sala de aula. Em nosso contexto fomos contemplados com dois núcleos o que nos
possibilitou trabalhar com graduandos que se tornaram residentes bolsistas (RB).
Tivemos a oportunidade de realizar atividades desenvolvidas na Instituição de Ensino
Superior, nas escolas, em espaços diversos. Na IES desenvolvemos estudo sobre a própria
BNCC, a qual havia sido lançada há pouco tempo, assim como sobre competências e
habilidades, buscando articulá-los aos temas propostos pela BNCC dentro de nossas
realidades pedagógicas, ambos os temas foram base das formações. Nas escolas contamos
com reuniões de planejamento, intervenções variadas, mas que abordaram em sua maioria as
diversas

práticas

corporais

preconizadas

na

BNCC,

assim

como

reuniões

de

acompanhamentos e avaliação das atividades e/ou projetos. Na instituição de ensino superior

ainda dinamizamos a formação do programa com a participação de nossos preceptores e
graduandos em reuniões de estudos e socialização de planejamentos, palestras, oficinas,
minicursos, produção de relatórios, estudos dirigidos, socialização de experiências de
sistematização pedagógica dos temas das práticas corporais, dois seminários institucionais,
dentre outras ações que foram desenvolvidas como constam nos registros documentais
enviados a Capes, como comprovação da realização das exigências estabelecidas.
Foi de posse desses documentos que tomamos como processo metodológico um
estudo qualitativo tendo como base os documentos finais a devolutiva ao Programa
(relatório), a partir da conclusão dada pelos BR em seu relatório final. Focamos neste
momento o que foi trazido pelos (RB) no espaço de suas considerações finais. Então, abrimos
uma escuta cuidadosa para o que traz os relatos desses residentes enquanto suas vivências no
chão da escola e os impactos em sua formação inicial.
ANÁLISE E RESULTADOS
Desse processo de análise conseguimos registrar 5 categorias, a saber: superação;
execução de tarefas; descobertas; docência e experiências positivas.
Na categoria ‘superação’ podemos registrar que os bolsistas residentes aproximaramse em suas falas e relataram que as vivências no PRP fizeram com que superassem alguns
medos, como o medo de falar em público, medo de como agir diante de questionamento de
alunos; medo de errar.
Na categoria denominada de ‘descobertas’ encontramos aproximações nos relatórios,
os quais pontuavam a necessidade e importância em perceber a realidade de tudo que foi
ensinado ao longo da formação acadêmica, por vezes até a desarticulação da teoria estudada
com a realidade, a qual tem constante mudança no cotidiano escolar. Nesta mesma direção
outras questões de aprendizado são trazidas tal como o funcionamento de uma escola e o
convívio enriquecedor com pessoas diferentes.
Elencaram de forma recorrente também as ‘experiências positivas’ como fator
relevante durante o Programa, e nas narrativas foram evidenciadas que o programa contribuiu
para os aprendizados sobre o refletir sobre as ações, sobre o aprender novas maneiras de
trabalhar os conteúdos, sobre a ampliação do conhecimento e de socialização, a necessidade

de habituar-se aos conteúdos, a transposição didática, assim como nas relações sociais e no
trato e abordagem com crianças de diferentes idades.
Na categoria de ‘execução de tarefa’ os residentes trataram da questão quando ao
dizerem que obtiveram um maior domínio e mais segurança na execução das aulas, assim
como produções de materiais didáticos.
E por fim a categoria da ‘docência’, encontramos a mesma em suas narrativas ao
apontarem, em sua maioria, que esta experiência docente possibilitou criar habilidades na
área, possibilitando conhecer profundamente o contexto da escola. Inserindo assim todo um
conhecimento técnico e humano em seus percursos formativos. Com destaques de que as
experiências vivenciadas serão sempre lembradas e levadas para toda a vida e muito
importante para a formação acadêmica. Apresenta-se um âmbito escolar com um olhar
educativo e inclusivo.
Quanto a problemática no cotidiano escolar dificuldades encontradas no processo
foram destacados, entre estas aspectos como os desafios da articulação teoria-pratica; muitos
alunos por turma e espaços inadequados, necessidade de mais estudos sobre metodologias de
ensino e por fim dificuldades de encontro de todos do grupo e de recursos materiais em
alguns espaços de intervenção. Em contrapartida todos destacaram o apoio recebido pela
equipe de preceptores e da gestão escolar para o desenvolvimento de suas ações pedagógicas.
Após trazermos as sínteses das narrativas dos residentes podemos assim dizer que eles
encontram-se no despertar de sua formação porque “... o levantamento dos problemas da
realidade já constitui uma ação formativa, além de objetivar a primazia das questões centrais a
serem trabalhadas” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.109), as autoras corroboram
conosco no sentido de fomentar a ação de relatar as ações como aqui fizeram os residentes é
de fato uma ação formativa.
Como resultados, pudemos constatar que os impactos foram evidentes na formação
desses graduandos bolsistas do Programa Residência Pedagógica. Na articulação entre o
processo formativo e as diversas ações desenvolvidas durante o mesmo, somado as reflexões
teóricas proporcionadas, pudemos evidenciar ao final a mobilização e articulação de uma
gama de saberes, da formação docente; no trato com diferentes disciplinas para a organização
e intervenção; saberes advindos das propostas curriculares; e principalmente saberes
construídos, através de novas habilidades pelos residentes, nas suas experiências como

regentes neste Programa. Sendo os saberes docentes plurais, temporais, evolutivos e
dinâmicos, adquiridos através da experiência profissional, constitutivos da competência
docente,

estes momentos

formativos

proporcionados pelo

Residência Pedagógica

contribuíram no processo da relação formação inicial e cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante destas análises acreditamos que o Programa Residência Pedagógica contribuiu
no processo da formação de nossos graduandos. Acreditamos ser importante tal análise no
sentido tanto da avaliação do processo formativo como para a organização de novas
experiências, seus impactos na formação docente, pessoal, e profissional. Sua abrangência
caracteriza o quanto o Programa contribuiu na qualificação dos novos docentes, pois, esse
processo desta natureza qualifica o futuro profissional professor.

IMPACT ON TEACHER EDUCATION IN THE BACHELOR IN
PHYSICAL EDUCATION THROUGH THE PEDAGOGICAL
RESIDENCE PROGRAM
ABSTRACT
The objective is to analyze the impacts on the teacher training of undergraduate students in
Physical Education who participated in the Pedagogical Residency Program - PRP/2018.
The data are treated qualitatively in order to identify impacts on teacher education. Impacts
were obtained by promoting discoveries, breakthroughs, in teacher, personal and
professional training. This scope characterizes how much the PRP contributed to the
qualification of new teachers, future graduates in Physical Education.
KEYWORDS: Teacher Training; Teacher Knowledge; Physical Education.

IMPACTO EN LA FORMACIÓN DOCENTE DEL GRADO EN
EDUCACIÓN FÍSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA
PEDAGÓGICA
RESUMEN
El objetivo es analizar los impactos en la formación docente de los estudiantes de pregrado
en Educación Física que participaron del Programa de Residencia Pedagógica - PRP / 2018.
Los datos se tratan cualitativamente con el fin de identificar impactos en la formación del
profesorado. Los impactos se obtuvieron promoviendo descubrimientos, avances, en la
formación docente, personal y profesional. Este alcance caracteriza cuánto contribuyó el
PRP a la calificación de los nuevos docentes, futuros graduados en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Formación Docente; Conocimiento Docente; Educación Física.
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LUTA MARAJOARA EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO
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RESUMO
A pesquisa objetivou discutir qual a percepção de coordenadores de academias de ginástica
sobre a atuação de lutadores, sem formação acadêmica, para o ensino de lutas em espaços
de Educação Física não formais. Foi realizada entrevista semiestruturada com
coordenadores de duas academias de Belém-PA. Conclui-se que o ensino da Luta Marajoara
em espaços de Educação Física não formais pode ocorrer por meio da atuação de lutadores
que possuem conhecimento das características, técnicas e demais aspectos desta luta.
PALAVRAS-CHAVE: luta marajoara; espaços não formais; formação acadêmica.
INTRODUÇÃO
Educação não formal diz respeito àquela que mobiliza indivíduos ao aprendizado
durante processos de socialização na família, com amigos, em bairro, clube, espaços de lazer
etc. O aprendizado, dessa forma, ocorre habermasianamente falando, “no mundo da vida”2,
por meio de processos de compartilhamento de experiências, sobretudo em espaços e ações
coletivas ocorridas no cotidiano; e volta-se para a formação de cidadãos livres, emancipados,
repleto de direitos e deveres (GOHN, 2014). Educação não formal é, portanto, um processo
sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania que designa um conjunto de
práticas

socioculturais

de

aprendizagem

e

produção

de

saberes

e

envolve

organizações/instituições, atividades, meios e formas diversificados, além de múltiplos
programas e projetos sociais.
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O termo “mundo da vida” é uma das categorias da Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen
Habermas. Nesse sentido, utilizamos a citação de Gohn (2004) fazendo questão de destacar processos
comunicativos ensejados entre atores sociais.
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Nos espaços educativos não formais, especialmente aqueles voltados ao ensino das
lutas, é comum encontrar praticantes dedicados a uma modalidade por muito tempo atuando
como professores, mesmo sem formação acadêmica (GOMES, 2008). Além de comum, esta
atuação, aparentemente, revela-se favorável para o ensino de lutas ausentes e/ou pouco
(re)conhecidas em espaços de Educação Física não formais, como a Luta Marajoara.
Por ser legitimamente brasileira, a Luta Marajoara apresenta características regionais
históricas, culturais e tradicionais (CAMPOS; PINHEIRO; GOUVEIA, 2019) que a permitem
permear diferentes âmbitos de atuação do professor de Educação Física, sejam eles formais ou
não. Contudo, por possuir estudos incipientes, ser pouco conhecida, além de ser ausente no
currículo de formação docente em Educação Física (SANTOS; GOMES; FREITAS, 2020),
até mesmo como conteúdo de escolas marajoaras (SANTOS, FREITAS, 2018), a Luta
Marajoara indica também ausência em espaços de Educação Física não formais, mesmo
possuindo praticantes dedicados a modalidade, especialmente no Arquipélago do Marajó,
onde é tradicionalmente praticada.
Nessa perspectiva, a presente pesquisa faz a seguinte pergunta: de que forma os
praticantes de Luta Marajoara podem contribuir para seu ensino em espaços não formais da
Educação Física?
O objetivo foi discutir qual a percepção de coordenadores de academias de ginástica
sobre a atuação de lutadores, sem formação acadêmica, para o ensino de lutas em espaços de
Educação Física não formais. Para responder à questão lançada, metodologicamente buscouse realizar entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2010) com dois coordenadores de
academias de ginástica, localizadas em Belém-PA, identificados como CO1 e CO2,
selecionados por atuarem em espaços de Educação Física não formais.
O ENSINO DE LUTAS EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO FORMAIS
A atuação do professor de lutas sem formação acadêmica em espaço de Educação
Física não formais, além de ser comum é, também, tradicional: “[...] imagina tu tirar um
mestre que está há 30 anos dando aula e falar ‘Ah, vai cursar uma Educação Física’, um cara
de 80 anos’ (CO1). No âmbito das academias de ginástica investigadas, a formação
acadêmica não é, portanto, uma exigência para professores que trabalham há muito tempo
com o ensino das lutas.

Contudo, no relato de um dos coordenadores entrevistados, constatou-se que a
formação superior é, atualmente, um dos requisitos exigidos para a contratação de novos
professores de lutas:
Hoje eu busco a formação de nível superior, uma pessoa que seja do ramo da
Educação Física e que tenha a graduação da arte que ele pretende lecionar. A
gente ainda não tem o quadro completo dessa forma. Hoje a maioria dos
profissionais são artistas marciais, não educadores físicos. Alguns já estão
buscando essa complementação como educador e eu vejo muito isso para o
futuro da profissão [...] porque o desenvolvimento acadêmico acaba por
melhorar o desempenho da arte, ou seja, a arte marcial é a prática, mas a
graduação ela te ensina a como lecionar essa prática (CO2).

A preocupação na composição do corpo de profissionais na academia coordenada por
CO2 expressa sua intenção em dispor de professores formados em Educação Física capazes
de aprofundar, em termos pedagógicos e científicos, o trabalho com as lutas. Para este sujeito,
a formação acadêmica tem por objetivo “melhorar o desempenho da arte”, percepção que vai
ao encontro de Fett e Fett (2009) quando alertam sobre o papel desempenhado pelos
conhecimentos científicos e pelos referenciais teóricos e práticos nas atividades com lutas,
seja na perspectiva da saúde ou do alto rendimento; aspectos academicamente tratados na área
da Educação Física.
Por outro lado, ressalta-se que lutadores dedicados a muito tempo a uma modalidade
podem contribuir para a o ensino de lutas ausentes nos espaços de Educação Física não
formais, como academias de ginástica, mediante os conhecimentos das características,
técnicas, historicidade e filosofia destas lutas. Tomamos o exemplo da Luta Marajoara que
não está presente no currículo de formação docente em Educação Física (SANTOS; GOMES;
FREITAS, 2020) e em outros espaços formais e não formais (como nas academias
investigadas por esta pesquisa), mas que possui lutadores que conhecem seus fundamentos e
aspectos culturais e históricos e, por esse motivo, podem contribuir para o ensino desta
modalidade.
LUTA

MARAJOARA:

CONHECIMENTOS

TRADICIONAIS

E

FORMAÇÃO

ACADÊMICA
Consideradas as compreensões de coordenadores das duas academias investigadas,
ressalta-se que, para o ensino das lutas, a possibilidade dos professores se inclinarem aos

conhecimentos construídos durante sua trajetória profissional e formação como lutadores se
apresenta como base legítima para o ensino, nos espaços de Educação Física não formais, de
modalidades ausentes como a Luta Marajoara.
O fato da Luta Marajoara se mostrar ausente em currículos de formação docente em
Educação Física (SANTOS; GOMES; FREITAS, 2020) colabora com a carência de
apropriação dos saberes por parte daqueles (lutadores ou não) que anseiam buscar no
conhecimento acadêmico-científico base mais sólida para seu trabalho profissional.
Até aqui existiram duas perspectivas de formação do professor que lida com o ensino
das lutas em âmbitos de Educação Física não formais. A primeira delas se refere à ausência de
formação superior dos referidos professores; a segunda, a formação acadêmica insuficiente ou
incompleta para o trabalho com certas lutas, dentre as quais a Luta Marajoara.
Falcão (2004, 2006) traz elementos importantes para o referido debate. Ao discutir a
pedagogia da capoeira, o autor revela que seu início se deu em espaços educativos não
formais, reiterando que essa mesma pedagogia se vincula indissociavelmente às condições
materiais e ao contexto vivido por seus mestres. O contexto de ensino informal da capoeira, a
partir do relato do Mestre Waldemar, presente no estudo do autor, buscou nos fundamentos
tradicionais desta prática corporal brasileira (jogo em roda, tesoura, chibata) elementos para
seu desenvolvimento.
Ao refletir sobre a internacionalização do jogo da capoeira, Falcão (2006) detalhou sua
expansão no mundo globalizado e a densidade que adquiriu na Europa, destacando a falta de
informação sobre o significado que tinha para aqueles com oportunidade de conhecê-la. O
relato das experiências do mestre Umoi, apresentado pelo referido autor, é significativo do
ponto de vista da difusão que a capoeira teve no exterior. O mesmo revela as resistências em
relação a seu desenvolvimento em Portugal no princípio, levando em conta a necessidade de
ministrar aulas às crianças nas ruas como estratégia de convencimento em prol de sua prática.
O “trabalho da capoeira”, sujeito que se utiliza da capoeira como instrumento de trabalho no
mercado não formal (FALCÃO, 2006), busca nos saberes da tradição, portanto, fonte para sua
prática.
De modo similar, a Luta Marajoara, ao encontro dos estudos de Falcão (2004, 2006),
demanda de difusão a qual perpassa os saberes da tradição e dos contextos vividos de seus
“mestres”. A possibilidade encarnada atribui a esta luta brasileira certa independência dos

saberes acadêmico-científicos elaborados, cabendo aos conhecimentos tradicionais de seus
praticantes, por ora, assumirem lugar de destaque nas práticas não formais com a luta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados conclui-se que os praticantes de Luta Marajoara podem
contribuir para o ensino desta modalidade em espaços de Educação Física não formais,
mediante o conhecimento das caracteristicas, técnicas e outros aspectos desta luta, mesmo
sem possuir formação acadêmica em Educação Física.
Ressalta-se, todavia, a necessidade de avanço do campo da formação acadêmica em
Educação Física quanto à difusão do conhecimento da Luta Marajoara. Sublinha-se, também,
a importância de referenciais teórico-metodológicos para o ensino das lutas, tratados durante a
formação acadêmica em Educação Física.
O ensino da Luta Marajoara em espaços educativos não formais é relevante, pois
indicaria um avanço com relação ao conhecimento e prática desta luta. Por tal motivo, na
possibilidade de existência de um cenário ainda carente de professores com apropriação
teórico-prática da Luta Marajoara, são legítimas as experiências de professores que dispõem
de conhecimentos tradicionais acerca desta luta.

MARAJOARA FIGHT IN INFORMAL EDUCATIONAL SPACES
ABSTRACT
The research aimed to discuss the perception of fitness clubs coordinators about the
performance of fighters, without academic training, for the teaching of fights in informal
educational spaces. A semi-structured interview was carried out with coordinators and fight
teachers from two fitness clubs in Belém-PA. It is concluded that the practitioners of
Marajoara Fight in informal educational spaces can occur through knowledge of the
characteristics, techniques and other aspects of practitioners of this fight.
KEYWORDS: marajoara fight; informal educational spaces; academic education.

LUCHA MARAJOARA EN ESPACIOS EDUCATIVOS INFORMALES
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo discutir la percepción de los coordinadores de gimnasios
sobre el desempeño de los luchadores, sin formación académica, para la enseñanza de peleas
en espacios educativos informales. Se realizó una entrevista semiestructurada con
coordinadores y profesores de lucha de dos gimnasios en Belém-PA. Se concluye que la
enseñanza de Lucha Marajoara en espacios no formales de Educación Física puede darse a
través del conocimiento de las características, técnicas y otros aspectos de los practicantes
de esta lucha.
PALABRAS CLAVES: lucha marajoara; espacios educativos informales; formación
académica.
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RESUMO
Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo
compreender o papel da Educação Física em um programa de escolarização de adultos
trabalhadores. Utiliza-se o materialismo histórico dialético como teoria e método, apontando
como parte dos resultados a ausência da categoria trabalho no interior da Educação Física e
a reivindicação por parte dos sujeitos pesquisados que a área possa contribuir para pensar o
trabalho enquanto atividade humana fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Trabalhadores; Trabalho e Educação; Ensino de
Educação Física.
INTRODUÇÃO
Este trabalho insere-se no debate mais amplo acerca das relações entre trabalho e
educação, buscando compreender o papel da Educação Física (EF) em um programa de
escolarização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS e suas contribuições para a
construção de uma educação da classe trabalhadora. No cenário desta pesquisa temos
ainda a pandemia da COVID-19, que chega num momento de profundo agravo da crise do
capital.
Nesse contexto, a atual configuração do mundo do trabalho é de extrema precarização
do trabalho. Acompanhado disso, há uma crença no fim do trabalho vivo, material e na
chamada sociedade da informação ou do conhecimento. Na contramão, evidenciamos nesta
pesquisa o trabalho como condição eterna dos seres humanos para a produção de suas
1
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necessidades e produção de seu próprio ser social. É sobre essas bases que vem sendo
constituído nosso sistema educativo. O atual estágio do capitalismo tem nos apresentado
consequências graves para o campo educacional, um esvaziamento do sentido da escola e da
educação, e uma adequação dessa para o projeto do capital em sua fase neoliberal. No campo
da EF, questionamos, qual seu papel na atualidade para a formação da classe trabalhadora na
escola? Como viemos tratando no interior da área os corpos que trabalham?
Ao produzirmos conhecimento que se contrapõe ao projeto histórico burguês, estamos
instaurando um processo de contradição e de disputa do eixo estruturante que conduz a
finalidade da ciência. Diante de um fenômeno que se manifesta para nós enquanto forças
retrógradas através do conservadorismo, do autoritarismo, do negacionismo da ciência e do
ataque às universidades públicas, esses conflitos incidem no impedimento da produção de
conhecimento, ciência e tecnologia necessários para o enfrentamento das problemáticas como
as que estamos vivendo, fazendo com que pesquisas que desvelem o marco temporal e
estrutural atual sejam cada vez mais necessárias.
Além disso, momento como este em que estamos vivendo, também de ataques à
legitimidade da EF no interior da escola, pode ser profícuo para reafirmarmos a sua relevância
na formação da classe trabalhadora. E ainda, analisar um programa de escolarização de
adultos trabalhadores, se apresenta também como possibilidade de evidenciá-lo e qualificá-lo,
garantindo sua continuidade como política pública para a formação dos trabalhadores.
BASE TEÓRICA
O arcabouço teórico utilizado na pesquisa buscou, primeiro, tratar dos conceitos de
trabalho, história, conhecimento e educação a partir dos estudos de Marx, realizando ainda um
esboço histórico da relação entre trabalho e educação (MANACORDA, 1989; SAVIANI,
2008). Em se tratando da EF, consideramos que retomar a questão, “mas afinal o que é a EF?”
(GAYA,1994; TAFFAREL, ESCOBAR, 1994), é extremamente necessário para a
constituição de nossa área, para o entendimento de seu objeto de estudo, e de suas diferentes
perspectivas. E ainda, esta questão deve ser compreendida não de forma abstrata e idealista,
mas enraizada na dinâmica do movimento social.
Corrobora-se aqui com a perspectiva do Coletivo de Autores (2012), de Frizzo (2012)
e de Nosaki (2004), dentre outros, que compreendem a EF como cultura corporal,

compreendendo que é no movimento histórico real que se manifesta o movimento humano.
Tratar a EF nesta concepção significa afirmar que ela possui um objeto de conhecimento
bastante específico que são manifestações da cultura corporal produzidas ao longo do
desenvolvimento humano.
Ojeda (2011), ao tratar dos entrelaçamentos entre corpo, trabalho e EF, debate
bastante escasso no interior de nossa área, afirma que pouco tem se tratado dos
conhecimentos acerca do corpo e do trabalho, para além de uma lógica funcional e utilitarista.
Ou seja, a EF deve contribuir não para os trabalhadores serem mais úteis no processo
produtivo, através, por exemplo, da ginástica laboral, mas sim para comprometer-se em
compreender o papel do trabalho humano, do corpo que produz o trabalho e todas as
contradições que envolve as relações produtivas.
METODOLOGIA
Entendemos que o método de pesquisa trata do modo como vamos conhecer a
realidade e, ainda, encontra-se atrelado ao objeto e à finalidade do estudo, portanto, requer
uma tomada de posição. Utiliza-se nesta pesquisa o materialismo histórico dialético como
teoria e método que nos possibilita superar os limites das concepções positivistas e idealistas,
e, partindo das relações mais imediatas e aparentes, destruir a pseudoconcreticidade dos
fenômenos (KOSIK, 2002), até chegar às suas determinações mais complexas.
O processo investigativo não se trata apenas de aplicação de um instrumental
metodológico de passos a serem seguidos de forma mecânica, mas, como afirma Frizzo
(2010), se refere aos diversos modos de organizar a realidade e de se aproximar do objeto a
conhecer, tratando-se, pois, de dimensões técnicas, concepções epistemológicas e filosóficas.
Para isso, a presente pesquisa utilizou entrevistas semi-estruturadas e rodas de conversa com
trabalhadores do Programa analisado (alunos, professores e gestores), além de análise
documental.
DISCUSSÃO
Um dos elementos analisados a partir da coleta de dados realizada é acerca das
relações entre trabalho e EF. Ao questionarmos aos trabalhadores alunos sobre essa relação
alguns afirmaram: “Lá [na EF] tu vai ter um profissional que vai te ensinar como levantar,

aqui não, tu vai pegar essa mesinha vai tirar daqui e colocar pra lá, aqui não tem ninguém pra
dizer isso, aqui tu pega e faz” (TA 7). E ainda:
É que antes de 1992 não tinha nenhuma preparação [...] depois começou a
ter, antes era de qualquer jeito [...] E a nutrição nesse tempo geralmente pra
nós correr atrás do caminhão, era cachaça, era um copo de cachaça, se eu
tiver mentindo aqui... No inverno era pior, às vezes a gente comia um
pedaço de salame, uma banana porque não se parava pra almoçar, não tinha
esse tempo. (TA2)

Diante disso, e com base nos referenciais teóricos aqui utilizados, primeiro, percebe-se
que com a experiência junto ao Programa Compartilhar, uma das questões evidenciadas é que
a EF tem se detido a dotar de suporte a atividade do jogador de futebol, do corredor, do
nadador, do maratonista, do ginasta etc., articulando toda uma interdisciplinaridade para
realizar o maior rendimento do corpo atlético. Ou seja, a EF tem se detido a pensar o corpo
em atividade humana para o chamado “reino das liberdades”, para o lazer, o esporte, o
entretenimento.
Em segundo, a EF tem se aproximado do mundo do trabalho, em grande medida
através de um campo de atuação muito específico: a ginástica laboral. Essa concepção, de
acordo com a análise que fazemos, reforça a ideia funcionalista de preparação física para a
manutenção de um corpo para desempenhar o papel produtivo, limitando-se a adaptar os
trabalhadores a realizarem melhor suas atividades laborativas, conformando-os a uma lógica
de exploração e de reprodução do capital.
Nos afastando dessa perspectiva, queremos aqui retomar que as manifestações da
cultura corporal desenvolvem-se no processo de constituição do ser social enquanto
mediações de segunda ordem (MÉSZÁROS, 2016). É necessário, porém, compreender que
antes da existência do esporte natação, por exemplo, o homem precisou atravessar um rio para
garantir suas necessidades primárias (comer, morar, vestir), portanto, o ato de pular, saltar,
correr, nadar são elementos corporais da atividade humana historicamente demandados para
estabelecer a relação entre ser humano e natureza, ou seja, mediações de primeira ordem,
sendo essas atividades humanas fundamentais e que se estabelecem no trabalho enquanto
protoforma humana e condição eterna dos seres humanos.
Dito isso, advogamos aqui que ambas as atividades, seja um esporte ou uma atividade
de trabalho, são atividades com fins específicos, que possuem um distanciamento relativo no

processo de desenvolvimento do ser social e que, portanto, demandam de formas distintas a
atividade corporal. Sendo assim indagamos: a EF que historicamente se deteve a pensar a
atividade humana para o “reino das liberdades”, não deveria também pensar o corpo que
trabalha e produz as necessidades humanas, sem as quais não sobrevivemos? A análise das
entrevistas realizadas com trabalhadores no setor de serviços, que realizam trabalhos manuais
no seu cotidiano, nos demonstram que essa é uma reivindicação dos próprios trabalhadores à
área da EF.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Construir uma perspectiva de EF que priorize as atividades humanas fundamentais
também realizadas na esfera do trabalho requer duas condições: 1) que professores e
pesquisadores da EF compreendam o corpo que trabalha como força produtiva que produz
riqueza e atribui valor às mercadorias, enfatizando que não há possibilidade de dar adeus ao
trabalho material, vivo e concreto. Entendendo isso, poderemos nos empenhar para além da
lógica funcionalista e socializar os conhecimentos (técnico, científico e corporal) que outrora
foram expropriados dos próprios trabalhadores, que se constituem também como força
produtiva. 2) Segundo, assumir a concepção de formação humana, rompendo com a
unilateralidade de uma formação para o mercado de trabalho, possibilitando à classe
trabalhadora uma formação que contemple as múltiplas dimensões da vida, tanto no tempo de
trabalho quanto no tempo livre, condição para que todos possam desfrutar das manifestações
da cultura corporal. Assim, a EF poderá se constituir como educação corporal, fazendo parte
de uma educação politécnica e integral, inserida no processo dialético de apropriação e
objetivação da vida humana
Retomando a fala dos trabalhadores alunos nesta pesquisa, a EF precisa contribuir para
que o trabalhador compreenda que não é uma máquina, mas sim, que é um ser humano e que
“vai chegar um tempo que não dá mais”, precisa contribuir para que a nutrição para “correr
atrás do caminhão” não seja mais a cachaça. É papel da EF, através dos estudos sobre
envelhecimento e gerontologia, por exemplo, dizer sobre quando esgotou as forças físicas dos
trabalhadores, assim como nos esportes de alto rendimento, dando suporte à sua
aposentadoria, à sua saúde, à sua integridade física.
Por fim, para retomar o vínculo entre trabalho e EF, sistematizamos aqui três pontos

que por ora, compreendemos como tarefa necessária em nossa área: 1) Que o currículo da EF
escolar contribua para a socialização de conhecimentos já sistematizados na área; 2)
Organização no interior da EF de uma subárea – Trabalho E Educação Física - levando em
conta tanto o acúmulo dos estudos acerca do Trabalho e Educação, Sociologia do Trabalho,
entre outros, rompendo com a lógica funcionalista; 3) Constituição de um campo de atuação
do professor de EF nos espaços de trabalho (não escolar), como empresas e órgãos públicos,
constituindo a intervenção pedagógica do professor enquanto política pública que contribua
para pensar o corpo que trabalha em suas múltiplas dimensões.

MEDIATIONS BETWEEN WORK AND PHYSICAL EDUCATION: AN
ANALYSIS FROM A WORKERS' SCHOOLING PROGRAM
ABSTRACT
This text presents partial results of a research that aims to understand the role of Physical
Education in a schooling program for working adults. Dialectical historical materialism is
used as a theory and method, pointing out as part of the results the absence of the work
category within Physical Education and the claim by the researched subjects that the area
can contribute to thinking about work as a fundamental human activity.
KEYWORDS: Worker Education; Work and education; Teaching Physical Education.

MEDIACIONES ENTRE EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: UN
ANÁLISIS DE UN PROGRAMA DE ESCUELA PARA LOS
TRABAJADORES
RESUMEN
Este texto presenta resultados parciales de una investigación que tiene como objetivo
comprender el papel de la Educación Física en un programa de escolarización para adultos
que trabajan. El materialismo histórico dialéctico se utiliza como teoría y método, señalando
como parte de los resultados la ausencia de la categoría trabajo dentro de la Educación
Física y la afirmación de los sujetos investigados de que el área puede contribuir a pensar el
trabajo como una actividad humana fundamental.
PALABRAS CLAVES: Educación del trabajador; Trabajo y Educación; Enseñanza de la
Educación Física.
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MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS EM TRATAMENTO
ONCOLÓGICO: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES1
Gabriel Maroquio Zandomenighe da Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Érica Bolzan,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Analisa o suporte teórico-prático oferecido pelo currículo do bacharelado em Educação
Física (EF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para a mediação pedagógica
com crianças em tratamento oncológico, em diálogo com as ações do “Projeto Brincar é o
Melhor Remédio” (PBMR). Trata-se de um relato de experiência e conclui que existem
algumas lacunas e, também, possibilidades para ampliação das abordagens sobre crianças e
jogos e brincadeiras nos componentes curriculares.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Currículo; Crianças.
INTRODUÇÃO
A EF como campo profissional tem ampliado cada vez mais a sua atuação pedagógica
em diferentes contextos, como clubes, academias e projetos sociais. Dentre as inúmeras
possibilidades, neste texto abordamos a mediação com crianças e adolescentes em tratamento
oncológico, a partir de uma experiência vivenciada no PBMR. O Projeto é desenvolvido
desde março de 2017, viabilizado pela parceria entre o Núcleo de Aprendizagens com as
Infâncias e seus Fazeres (NAIF) do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES
e a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI) 2 . Tem como objetivo
proporcionar a vivência de atividades lúdicas, por meio de jogos e brincadeiras para as
crianças que são acolhidas pela ACACCI, promovendo a formação docente e a produção de
conhecimentos pedagógicos para atuação nesse espaço.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
É uma instituição que atende, anualmente, cerca de 300 crianças que estão em tratamento
oncológico. São pacientes provenientes do interior do estado do Espírito Santo e dos municípios
limítrofes da Bahia e Minas Gerais que não possuem recursos financeiros para se manterem na capital
capixaba durante o tratamento.
1
2

Ao buscarem por referenciais teórico-metodológicos que tratam esse tema nos
principais periódicos científicos da EF, Mello et al (2019) constataram a incipiência de
produções e sinalizam que há um vasto campo de possibilidades a ser explorado,
especialmente, que contemplem situações concretas de ensino-aprendizagem.
Entendemos que a dimensão lúdica é uma importante aliada das crianças no
enfrentamento da enfermidade, contribuindo para que elas tirem o foco da doença e
ressignifiquem a realidade, potencializando os seus momentos de alegria, de fantasia e de
esperança. A prática de jogos e brincadeiras oportuniza espaços e tempos para que elas
vivenciem as suas infâncias de maneira plena, apesar dos desafios impostos pela enfermidade
e pelo tratamento. Segundo Galvão (2019, p. 148),
[...] os jogos e as brincadeiras se mostraram apropriados para assegurar a
promoção do direito de brincar da criança e do adolescente, que permanece
no processo de enfermidade. Com base nessa observação, a partir do
cotidiano no PBMR, procuramos deslocar o olhar dos sujeitos enfermos para
a criança e adolescente, que, mesmo passando por um contexto adverso, têm
o direito de vivenciarem suas infâncias e adolescências da forma mais ampla
possível.

A experiência de um dos estagiários do PBMR nos fez questionar se o currículo de
formação do curso de bacharelado em EF oferece subsídios para a atuação neste campo. O
objetivo deste estudo é analisar possíveis lacunas e potencialidades do currículo na formação
dos bacharéis de uma universidade pública, para atuação com crianças em tratamento
oncológico. Utilizamos como metodologia o relato de experiência, com reflexões sobre os
conhecimentos mobilizados nas disciplinas do curso e nas mediações empreendidas na
ACACCI, com produção de diário de campo.
A atuação como estagiário ocorreu de 20/5/2019 à 30/6/2021, período no qual foram
realizadas as ações pedagógicas, com jogos e brincadeiras, junto às crianças e adolescentes de
diferentes faixas etárias. As mediações aconteciam em uma brinquedoteca não hospitalar e,
durante a pandemia, o contato foi estabelecido por vídeos semanais publicados no canal da
Associação, no YouTube.
O CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES E AS EXPERIÊNCIAS NO PBMR
Inicialmente, elencamos as disciplinas que tratam as temáticas crianças, saúde, jogos e
que, na visão do estagiário, se apresentaram como potenciais para dialogar com as

intervenções na ACACCI. Em seguida, apresentamos algumas lacunas que emergiram das
experiências deste estudante no PBMR, buscando estabelecer alguns diálogos teoria-prática e
apontar algumas possibilidades.
O currículo do curso de bacharelado do CEFD/UFES foi implementado em 2008, está
dividido em nove períodos letivos, com carga horária distribuída em disciplinas e estágios
supervisionados. O componente curricular “Educação Física, Saúde e Sociedade”, cursado no
1º período, apresentou a concepção de saúde além das enfermidades e ausência de doenças.
No desenvolvimento da disciplina foi possível compreender que o bem-estar se associa a
aspectos biológicos, psicológicos e sociais, que envolvem o ser humano em sua totalidade.
Esse entendimento foi fundamental para a atuação no contexto da ACACCI, muito embora,
durante a disciplina não tenha sido abordada as especificidades relacionadas às crianças.
No 2º período destacamos “Crescimento e desenvolvimento” e “Ensino da EF”. A
primeira possibilitou a compreensão de que a maturação e o desenvolvimento humano
dependem de elementos intrínsecos e extrínsecos, e que, os fatores ambientais são importantes
para a formação do sujeito. Na segunda, foi trabalhada a importância do planejamento,
focando aspectos estruturais de planos de aula e de ensino. Na prática, percebemos que ambas
as disciplinas podem contribuir na formação para atuação pedagógica, desenvolvendo um
olhar sensível ao desenvolvimento das crianças e atribuindo importância ao planejamento da
intervenção pedagógica.
Elencamos a disciplina Fundamentos do Jogo, localizada no 3º período do curso. Na
formação inicial do bacharel em EF da Ufes, essa disciplina assume o jogo como meio, ou
seja, como estratégia metodológica para atingir determinados fins, sobretudo, como percurso
para aprendizagem das diferentes modalidades esportivas. Contudo, no contexto do PBMR, o
jogo é tratado como objeto de ensino, como capital cultural lúdico que as crianças se
apropriam e ressignificam para atender ao seu inalienável direito de brincar.
No 7º período temos “Educação Física, Adaptação e Inclusão”, na qual foram
vivenciadas situações de intervenção com jogos e brincadeiras, com objetivo de aproximar os
discentes de cenários desafiantes, que podem ocorrer durante a atuação docente. Foram
abordados grupos específicos, como pessoas com deficiência, por exemplo. Durante esta
disciplina, por iniciativa do professor responsável, além de vivenciarmos práticas com
dinâmicas inclusivas, também foram promovidas palestras com integrantes do PBMR, no

intuito de difundir a EF com crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Dessa
maneira, as ações empreendidas pelo PBMR, ainda que timidamente, vêm impactando e
refletindo no currículo do curso bacharelado em EF da UFES.
Quanto às experiências advindas do cotidiano da ACACCI, sistematizamos algumas
lacunas deixadas pelo currículo de formação. O ponto de partida é a compreensão sobre as
crianças como sujeitos de direitos. O ato de brincar é um direito inalienável da criança e do
adolescente, independentemente de suas condições socioeconômicas e de saúde. O tratamento
oncológico está vinculado a internações e ações hospitalares, culminando em um cenário onde
o contato social com seus pares pode se apresentar quase inexistente ou pouco significativo,
deixando a criança à margem das práticas sociais, afastado de sua rotina e impedido de
exercer seus direitos. Nesse sentido, foi necessário buscar artigos acadêmicos e documentos,
nunca mencionados em aulas da graduação.
Percebemos que o professor deve desenvolver um olhar sensível para as ações das
crianças, pois quando elas exercem o brincar com autonomia, ressignificam as brincadeiras de
maneira lúdica, como fez João: “Ele chega à brinquedoteca e resolve brincar de faz de conta
com aviões. Para os aviões voarem, era necessário abastecê-los. Para isso, pegou uma
plataforma de lava jato e usou como um posto de gasolina para aviões” (DIÁRIO DE
CAMPO, 3/7/2019).
Nessa perspectiva, o conceito de reprodução interpretativa introduz aspectos
inovadores da participação da criança na sociedade. Corsaro (2009, p. 31) nos indica que, por
meio dos episódios de brincadeira registrados em suas pesquisas etnográficas, “[...] as
crianças criam e participam de suas culturas de pares singulares por meio da apropriação de
informações do mundo adulto de forma a atender seus interesses próprios enquanto crianças”.
O termo reprodução diz respeito a algo que vai além da simples imitação ou internalização
passiva da cultura maior pelas crianças através da brincadeira. Compreende o fato de que ao
brincar, a criança contribui ativamente para a produção e mudança cultural, ao passo que suas
infâncias, e consequentemente suas brincadeiras, são afetadas pelas sociedades e culturas das
quais são membros (CORSARO, 2009).
Dentre as lacunas, destacamos também, a importância de distanciar o brincar de
perspectivas assistencialistas e utilitaristas, muitas vezes voltadas para uma melhor adesão ao
tratamento. O objetivo principal deve estar na criança e em seu direito de brincar, vinculado a

um olhar para as potencialidades, gerando assim um ambiente lúdico e de autonomia, onde a
criança não é apenas produto da cultura e sim produtora dela. Essa perspectiva rompe com um
olhar adultocêntrico, que enxerga crianças como um “vir a ser”, como “um ser a devir” ou
incompleto, que precisa ser preenchida pela racionalidade do adulto.
A partir da experiência como aluno do curso de Bacharelado em EF da UFES,
reconhecemos que o currículo perpassa temáticas que subsidiam a atuação dos professores de
EF no contexto da ACACCI, sobretudo nos aspectos do desenvolvimento humano, nas
discussões sobre saúde e na importância social dos jogos. Nesse sentido, desperta nos alunos
do curso, uma visão plural dos sujeitos, entendendo que o processo de formação perpassa
perspectivas ambientais, psicológicas e econômicas.

No entanto, existem lacunas no

conhecimento quando pensamos nas perspectivas voltadas para as infâncias, pois observamos
pouca ou nenhuma abordagem específica para o trabalho pedagógico com o público infantil.
Ressaltamos que não se trata de criar novas disciplinas, mas de reconhecer que nos
diferentes componentes curriculares já existentes, há espaço para que se amplie, diversifique e
se aprofunde as concepções de infâncias, de crianças e de jogos e brincadeiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises empreendidas sobre o currículo de formação do bacharelado em EF da
UFES indicam possibilidades de ampliação de referenciais que tratam intervenções com
crianças e adolescentes. Dados os limites deste resumo, concluímos que os componentes
curriculares já existentes perpassam essas temáticas, mas necessitam de aperfeiçoamento e
aprofundamento, no que se refere à concepção de infâncias e de crianças, bem como na de
jogo e de brincadeira, superando perspectivas insensíveis às necessidades desse público e que
veem o jogo e a brincadeira apenas como meio para alcançar outros objetivos, que não o do
direito e do livre prazer de jogar/brincar.

PEDAGOGICAL MEDIATION WITH CHILDREN AND TEENAGERS
UNDERGOING CANCER TREATMENT: A PERSPECTIVE FOR
BACHELOR'S INITIAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION
FROM FEDERAL UNIVERSITY OF ESPÍRITO SANTO (UFES)
ABSTRACT
It analyse the theoretical-practical support offered by the training curriculum of the Bachelor
of Physical Education at the Federal University of Espírito Santo for pedagogical mediation
with children and teenagers undergoing cancer treatment, in dialogue with the actions of the
“Playing is the Best Medicine” Project (PBMR). This is an experience report that concludes
that there are gaps and also possibilities for expanding approaches to children, games and
plays in the curriculum components.
KEYWORDS: Physical Education; Curriculum; Children.

MEDIACIONES PEDAGÓGICAS CON NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN
INICIAL DEL BACHILLERATO DE LA UFES EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Analiza el apoyo teórico y práctico que ofrece el plan de estudios de Educación Física (EF)
de la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) para la mediación pedagógica con niños
y adolescentes en tratamiento oncológico, en diálogo con las acciones del Proyecto Jugar es
lo Mejor Remedio (PBMR). Este es un informe de experiencia y concluye que existen algunas
lagunas y también posibilidades de ampliar los enfoques de los niños y los juegos y los juegos
en los componentes del plan de estudios.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Curriculo; Niños.
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MERCADO FITNESS: REFLEXÕES SOBRE O CORPO E O
ENVELHECIMENTO DO PROFISSONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Renata Ferreira Chrispino,
Secretaria Municipal de Educação/RJ (SME/RJ), Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e
Cultura (GPEEsC)
Rafael da Silva Mattos,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é mapear os dados do mercado formal no campo do fitness e
formular reflexões a partir do corpo do profissional de Educação Física como mercadoria de
consumo. Foram analisados dados da RAIS 2019, onde verificou-se uma diminuição na
atividade formal e estagnação na remuneração média a partir da faixa etária de 40 anos,
esses achados podem estar relacionados com o processo de envelhecimento e o aumento da
informalidade e precarização dos postos de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho; Educação Física; Envelhecimento.
INTRODUÇÃO
O mercado da Educação Física, principalmente no campo do fitness (MATTOS, 2012;
SABINO, 2020) tem uma série de particularidades associadas à saúde e ao corpo. Com
relação ao corpo, há uma preocupação com relação a funcionalidade, na medida que o
trabalho exige certa capacidade físico-biológica para suportar as práticas corporais, além da
própria questão estética, devido ao estereótipo de um profissional jovem, belo, sarado e
motivado (LUZ, 2005; SILVA; LÜDORF, 2012; LÜDORF; ORTEGA, 2013).
Nas últimas décadas, o envelhecimento passou a ser considerado um importante
fenômeno social, principalmente devido ao aumento na expectativa de vida da população e
seu impacto nas diferentes esferas da estrutura social, econômica, política e cultural das
sociedades (MOREIRA; NOGUEIRA, 2008).
Sendo a Educação Física uma profissão, na qual permanecer jovem e saudável
permeia o imaginário coletivo, o envelhecimento pode ser um fator determinante no mercado
de trabalho no campo do fitness. Esse trabalho tem como objetivos mapear os dados do
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

mercado formal no campo do fitness e formular reflexões a partir do corpo do Profissional de
Educação Física como mercadoria de consumo.
METODOLOGIA
Nesta pesquisa de natureza descritiva e exploratória (THOMAS; NELSON;
SILVERMAN, 2012) foram utilizados os dados da Relação Anual de Informações Sociais2
(RAIS) ano-base 2019 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) referente ao mercado de
trabalho formal em geral (Tabela 1) e aplicando o filtro referente a classificação nacional de
atividades econômicas 2.0 (BRASIL, 2007) 93.13-1 (Tabela 2) que corresponde a Classe de
Atividades de Condicionamento Físico 3. Os dados foram interpretados a partir de referencial
teórico pertinente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletadas as informações referentes ao quantitativo e remuneração média por
faixa etária dos trabalhadores formais em geral no Brasil (Tabela 1) e especificamente dos
profissionais formais em atividades de condicionamento físico (Tabela 2).

Faixa
etária

Tabela 1- Dados dos trabalhadores em geral no Brasil
Remuneração Média
N

%

(R$)

Até 17 anos

278.713

0,6

809,36

18 a 24 anos

6.233.302

13,1

1.598,28

25 a 29 anos

6.500.958

13,7

2.284,08

30 a 39 anos

14.582.092

30,7

3.191,06

40 a 49 anos

11.095.523

23,3

3.751,94

50 a 59 anos

6.692.458

14,1

4.110,08

60 anos ou mais

2.171.165

4,6

4.622,95

A RAIS é um cadastro administrativo instituído pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975,
que se constitui em fonte primordial de dados estatísticos para acompanhamento e caracterização do
mercado de trabalho formal no Brasil.
3
Esta classe corresponde a atividades de condicionamento físico (fitness) de ginástica, musculação,
yoga, pilates, alongamento corporal, anti-ginastica etc., realizadas em academias, centro de saúde
física e outros locais especializados. Esta classe também compreende atividades de hidroginástica e
atividades de instrutores de Educação Física, inclusive individuais (personnal trainers) (BRASIL,
2007).
2

Total

47.554.211

100

2.909,68

Fonte: (BRASIL, 2019)
Tabela 2 – Dados dos profissionais em atividade de condicionamento físico no Brasil
Remuneração Média
Faixa etária

N

%

(R$)

Até 17 anos

183

0,2

829,91

18 a 24 anos

16.686

16,0

1.242,31

25 a 29 anos

26.060

25,0

1.386,39

30 a 39 anos

38.124

36,6

1.494,17

40 a 49 anos

15.289

14,7

1.443,16

50 a 59 anos

6.447

6,2

1.483,16

60 anos ou mais

1.311

1,3

1.463,61

Total

104.100

100

1.334,67

Fonte: (BRASIL, 2019)

Ao observar os dados é possível verificar a diferença na proporção de trabalhadores
acima dos 40 anos de idade, enquanto os trabalhadores em geral somam 42%, os profissionais
em atividades de condicionamento físico dentro desta faixa etária somam 22,2%, esses dados
são semelhantes aos encontrados no trabalho de Proni (2010) sobre a realidade do mercado de
trabalho do profissional de Educação Física. Nesse estudo, os profissionais somavam 28,9%,
inclusive mostrando uma tendência de diminuição dos profissionais mais velhos no mercado
formal do fitness. Esse processo se assemelha a conceito de obsolescência programada4, onde
o mercado reduz a “vida útil” do profissional, tratando-os como descartáveis.
O corpo se mostra como uma questão central no mercado de trabalho da Educação
Física, tanto pela questão da funcionalidade quanto pela questão estética. Na medida que que
as coisas se tornam mercadorias, dentre elas o corpo, no caso do profissional de Educação
Física o corpo aparece como instrumento de trabalho e como objeto de desejo. Analisando o
mercado de trabalho da Educação Física pela lógica do capital (MARX, 2013), podemos
perceber que o corpo adquiri outras formas de valor, pautadas não apenas na produção do
trabalho, mas também na estética hegemônica. O mercado do fitness, para lucrar, necessita de
Dinâmica adotada pela indústria que reduz a vida útil do produto para incentivar a compra de um
novo sem que haja um fator negativo que justifique a troca (SLADE, 2007)
4

um profissional que atenda não apenas exigências técnicas, mas que se apresente como um
outdoor e contemple as expectativas de valor preconizadas pela sociedade atual, o corpo belo
e “saudável”, que seria também o objeto de consumo, consequentemente descartado quando
se apresentar “desgastado” (GUIMARÃES FILHO; MOURA; ANTUNES, 2011; LÜDORF;
ORTEGA 2013; ANTUNES; LÜDORF; COELHO FILHO, 2017).
Outro aspecto que é possível observar durante a análise das tabelas é que enquanto a
remuneração média entre os trabalhadores em geral cresce até o final da carreira, no mercado
fitness, a partir da faixa etária acima de 40 anos, essa remuneração média tende a diminuição
e estagnação. Isso pode estar relacionado ao aumento do trabalho informal ou até mesmo do
abandono da profissão como relatado em algumas pesquisas (PRONI, 2010; MENDES;
AZEVEDO, 2014; BOTH et al., 2014; FAVATTO; BOTH, 2019).
Na sociedade líquido-moderna5 é possível observar uma série de mudanças que vem
ocorrendo na sociedade no que diz respeito ao mundo do trabalho, que Bauman (2001)
denomina de trabalho líquido. Observa-se que o trabalho assume um novo papel, com novas
formatações, não sendo mais caracterizado pela estabilidade ou mesmo, visto como elemento
central no projeto de vida da maior parte da população. Nesse sentido, a flexibilização ganha
espaço e com ela, a ampliação de trabalhos precários.
No Brasil isso vem sendo impulsionado pela Lei da Reforma Trabalhista (BRASIL,
2017), que gerou uma série de mudanças com a justificativa de flexibilizar a legislação para
criação de novos postos de emprego, seguindo o propósito neoliberal de tornar o trabalhador
um sujeito econômico ativo, um empresário da unidade-empresa personificada em si e por si,
sendo, ao mesmo tempo, capital, produtor e fonte de renda de si mesmo (FOUCAULT, 2008).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os dados fornecidos pela RAIS foi possível constatar uma diminuição na
atividade formal no campo do fitness, que pode estar relacionado as características da área,
mais especificamente a fatores físico-estéticos. Uma vez que o profissional de Educação
Física que atua no campo do fitness é afetado diretamente pela lógica do capital, tendo seu
corpo utilizado tanto como ferramenta de trabalho (máquina), quanto como objeto de desejo
A sociedade Líquido-moderna é o momento em que a fluidez e a flexibilidade atuam de maneira
predominante, deixando para traz a lógica e preceitos de ordem e regulação da época anterior, a sólida,
dando espaço ao incerto, e materializando-se enquanto sociedade de consumo e do gozo imediato
(BAUMAN, 2007).
5

(modelo) para o cliente (consumidor), acaba sendo descartado ao apresentar sinais de
envelhecimento, remetendo a uma dinâmica similar a obsolescência programada.
Uma outra possibilidade para a diminuição da atividade formal entre os profissionais
de Educação Física no campo do fitness pode estar relacionada a estagnação na remuneração
média nas faixas etárias acima de 40 anos, que pode consequentemente ocasionar a busca por
trabalhos informais ou até mesmo o abandono do campo do fitness.
Essas são hipóteses que merecem ser investigadas mais profundamente a fim de
compreender questões de como o envelhecimento pode estar relacionado ao desemprego ou
mesmo a adesão ao mercado de trabalho informal e a precarização como estratégias de
aumento de renda.

FITNESS MARKET: REFLECTIONS ON THE BODY AND THE AGING
OF THE PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONAL
ABSTRACT
The objective of this work is to map data from the formal market in the fitness field and
formulate reflections from the body of the Physical Education professional as a consumer
commodity. RAIS 2019 data were analyzed, where there was a decrease in formal activity and
stagnation in the average remuneration from the age of 40 years, these findings may be
related to the aging process and the increase of informality and precariousness of jobs work.
KEYWORDS: Job market; Physical education; Aging.

MERCADO DEL FITNESS: REFLEXIONES SOBRE EL CUERPO Y EL
ENVEJECIMIENTO DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es mapear datos del mercado formal en el campo del fitness y
formular reflexiones desde el cuerpo del profesional de la Educación Física como un bien de
consumo. Se analizaron los datos del RAIS 2019, donde hubo una disminución de la actividad
formal y un estancamiento en la remuneración promedio a partir de los 40 años, estos
hallazgos pueden estar relacionados con el proceso de envejecimiento y el aumento de la
informalidad y precariedad laboral.
PALABRAS CLAVE: Mercado laboral; Educación Física; Envejecimiento.
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O ESTÁGIO E O PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES1
Diana Martins Tigre,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
RESUMO
A formação de professores de Educação Física em cursos de Licenciatura no Brasil é
relativamente recente, sendo algumas de suas práticas pouco investigadas. Desse modo, este
texto procura apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o Estágio e o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) a partir de uma experiência
realizada de 2014 a 2015 em um curso de Licenciatura em Educação Física de uma
universidade pública baiana com o objetivo de verificar seus contrastes.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; PIBID; Formação inicial; Professores.
INTRODUÇÃO
A formação de professores de Educação Física (EF) no nível da graduação é
relativamente recente, haja vista que seus primeiros cursos no âmbito das universidades
brasileiras foram criados a partir de 1969 quando houve a reforma universitária e este curso
passou a ser integrado ao sistema universitário, sendo incluído, neste período, na
Universidade de São Paulo e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (BELTRAMI, 2006).
A partir daí, foram sendo gerados novos cursos de EF nas diversas instituições de ensino
superior brasileiras.
Com o passar dos anos vieram mudanças que impactaram na formação de professores
algumas delas regimentando e delineando uma nova visão de currículo, assim como o perfil
profissional proposto, assim como suas práticas formativas e avaliativas.
Portanto, essa pesquisa busca verificar os possíveis contrastes entre o estágio e o PIBID
a fim de entender ambas na sua relação uma com a outra e ao mesmo tempo uma em oposição
à outra.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso (YIN, 2010) realizado de 1014 a 2015 que teve objetivo
de analisar os contrastes 2 entre o estágio curricular e o PIBID em um mesmo curso de
1

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Capes para sua realização.

Licenciatura em EF de uma universidade pública baiana, a partir das experiências de 18
(dezoito) alunos, todos bolsistas de iniciação à docência (ID/PIBID) a 1 (um) ano e que já
haviam cursado componentes de Estágio Curricular por pelo menos um (1) ano também, ou
seja, dois (2) semestres.
As informações foram recolhidas a partir de um questionário com três (3) perguntas de
múltipla escolha, para o qual obtivemos o consentimento dos professores de Estágio
Curricular e das coordenadoras do projeto do PIBID do curso em questão.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
A primeira questão levantada versava sobre a possibilidade de haver ou não
diferenças/semelhanças entre as atividades pesquisadas. Encontramos um resultado de 100%
positivo.
Esta resposta indicou que no caso estudado os alunos que vivenciaram ambas as
experiências a compreendem como diferentes entre si. Este achado indicou a importância de
nos aproximarmos da compreensão sobre ambas as experiências e suas possíveis relações
(semelhanças e diferenças) para identificarmos seus contrastes.
Segundo a Capes (2013) o PIBID foi criado para amparar os alunos desde o primeiro
semestre com uma carga horária maior que a do estágio curricular. Assim, almejando estreitar
a questão acima perguntamos sobre as possíveis diferenças/semelhanças entre o estágio e o
PIBID. Para isso, indicamos cinco (5) características: (a) maior carga horária para estudo,
planejamento, produção do conhecimento, (b) maior aproximação da universidade com a
escola, (c) incentiva e motiva a formação docente, (d) maior possibilidade de mobilização dos
conhecimentos aprendidos e (e) oportunidade para compreensão da relação teoria e prática.
Para cada questão, os respondentes poderiam marcar uma ou as duas vivências e caso, tivesse
dúvida ou não soubesse responder, poderiam deixar a sentença em branco.
Para o item (a) que indagava sobre uma maior carga horária para estudo,
planejamento, produção do conhecimento, encontramos que 94,12 % dos alunos atribuíram
esta característica a apenas ao PIBID, e 5,88% ao Estágio Curricular. Ninguém deixou em
branco ou atribuiu esta característica a ambas as experiências.

LEIRO, Augusto Cesar Rios et al. Pesquisa contrastiva pela lente da dialética. Pesquisa matricial
desenvolvida no âmbito dos grupos de pesquisa Mel/UFBA e Fecho/UNEB. Salvador, 2020. (Mimeo).
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Nesta questão conforme as respostas entendemos que a experiência do PIBID parece
oportunizar maior tempo para estudo, planejamento, produção do conhecimento do que o
Estágio curricular.
Isso talvez aconteça pelo fato de no caso investigado, os alunos passarem seu primeiro
ano do projeto estudando, discutindo e refletindo sobre a escola e a educação, reconhecendo o
espaço da escola e se preparando para a sua iniciação junto com toda a equipe do projeto3.
Vale também dizer que no caso estudado o Estágio Curricular, acontece em 4
semestres, com carga horária de 105 horas cada um. O primeiro deles é ofertado para 5º.
semestre do curso e o último no 8º. semestre. Os componentes de Estágio Curricular, tem uma
carga horária semanal de 7 horas e, portanto, apesar de serem realizados de forma intensa, já
que ele acontece num espaço de tempo previsto de um (1) semestre, geralmente se realiza em
um período de até 6 (seis) meses.
As atividades do componente curricular contabilizam com uma fase preparatória
anterior ao ingresso na escola campo e em seguida se interpõe com a fase das intervenções e
avaliação final. Contudo, o tempo de permanência na escola campo, de fato é menor.
Dificilmente um grupo consegue ficar um ano completo em contato continuo com a escola
campo como acontece geralmente no PIBID, pois neste caso ela acontece de forma
ininterrupta (CAPES, 2013). Além disso, nessa experiência o calendário escolar é tomado
como referência para o planejamento das atividades na escola campo. A carga horária prevista
para as atividades do PIBID, é de 32 horas mensais, o que contabiliza em um ano (1), 384
horas.
Para a segunda sentença (b) onde indagamos sobre qual experiência aproxima mais a
universidade da escola, encontramos entre as respostas: 55,56% disseram ser o PIBID,
22,22% atribuíram as duas experiências (PIBID e Estágio) e 22,22% não responderam ou não
souberam opinar.
Poderíamos nos arriscar em dizer que ambas as experiências têm um papel importante
no reconhecimento do contexto escolar. Porém, de acordo com Barbosa e Dantas (2014) e
Assis e Santos (2014) existem muitos dados que indicam a relevância da experiência do
PIBID para aproximação universidade com a escola. Isso também coaduna com um dos
objetivos do programa indicado, que prevê entre suas ações elevar a qualidade da formação
3
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inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica (CAPES, 2013).
Destarte, podemos então afirmar que o PIBID, no caso estudado parece estar
conseguindo realizar tal aproximação e o estágio também, porém com menor potência, haja
vista que ninguém atribuiu esta característica a apenas a experiência do Estágio Curricular.
Isso pode indicar que apesar do estágio fazer esta aproximação, provavelmente para os
respondentes, que vivenciaram as duas experiências, há uma percepção de que o PIBID vem
consolidando de forma mais efetiva esta aproximação.
Ainda com relação a esta questão relembramos Iza e Souza Neto (2015) que apontam
em sua pesquisa sobre o estágio curricular e a parceria entre universidade e escola os desafios
de se estabelecer essa aproximação, entre eles: a relação verticalizada com a escola, sua forma
artesanal e oficiosa de se estabelecer e a ausência de integração entre universidade e escola.
Os autores compreendem que para tal intento é necessário estabelecer uma relação mais
horizontal e uma cultura de colaboração entre a universidade e a escola.
Na terceira sentença (c), em que verificamos o incentivo e a motivação para a
formação docente; verificamos que 64,70% dos alunos atribuíram esta característica ao
PIBID, 23,5 % atribuíram às duas experiências (PIBID/Estágio) e, 11,8% não responderam.
Notamos que para essa questão o PIBID também vem somando um valor expressivo.
Contudo, houve também aqueles alunos que indicaram ambas as experiências ou não
souberam responder).
Nessa perspectiva, lembramos que o PIBID oferece uma ajuda de custo para os alunos
(bolsistas) e que o mesmo não acontece com Estágio curricular, ou seja, os alunos
matriculados no estágio geralmente arcam com suas despesas tanto no deslocamento a escola
campo quanto nas demais se houverem.
Com relação a motivação, podemos asseverar também que o projeto tem como
objetivo incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica (CAPES,
2013) e nesse sentido parece também em certa medida alcançá-lo.
Para a quarta sentença (d), maior possibilidade de mobilização dos conhecimentos
aprendidos, encontramos que 66,70% dos alunos atribuíram à experiência do PIBID, 16,7 %
as duas experiências (PIBID e estágio), 5,6 % atribuíram a apenas ao Estágio curricular e 11%
deixaram em branco. Temos nesse requisito um quantitativo diferenciado de respostas, que

atribuíram a uma, às duas experiências ou a ambas. Também houve um número expressivo
daqueles que não souberam opinar.
Para Borges (2005) a realidade dos currículos de formação inicial de professores de
EF e suas práticas formativas demonstram que existe uma lacuna na aprendizagem dos
futuros professores em relação aos conhecimentos relativos à prática pedagógica isso devido a
fragmentação da formação e ao seu distanciamento da escola. Sendo assim, pensamos ser esse
ponto algo a ser melhor investigado em outros estudos.
Já na quinta sentença (e) onde indagamos sobre a efetivação da relação teoria e
prática, 27,8% atribuíram ao PIBID, 38,9% as duas (PIBID e Estágio Curricular) e 33,3 não
souberam ou não responderam. Novamente parece que o PIBID parece despontar nesse
requisito. Contudo a experiência do Estágio Curricular também aparece como uma
experiência importante para o alcance desta articulação entre a teoria e a prática. Chama nossa
atenção o percentual que não souberam responder, é um quantitativo expressivo.
Por fim, solicitamos aos respondentes que avaliassem as experiências numa escala de
0-10. Em relação ao PIBID os resultados foram: 66,70% das respostas atribuíram nota 10,
27,8% atribuíram 9,0 e apenas 5,5% indicaram nota 7,0. O estágio também foi bem avaliado,
mas com notas um pouco menores. Os resultados foram: 22,2 % atribuíram nota 10, 16,7%
nota 9,0, 27,8 % atribuíram nota 8,0, 22,2% nota 7,0 e 11,1% nota 6,0.
A pesquisa identificou que existem diferenças/semelhanças entre as experiências do
PIBID e do Estágio curricular, ambas são importantes para a formação de professores, porém
parece que o PIBID tem motivado mais os alunos para sua experiência do que o estágio,
assim como suas possibilidades de mobilização de conhecimentos e sua aproximação entre a
teoria e prática. Tudo isso, parece, aparentemente, estar interligado a um contraste entre as
experiências que é o tempo, a diferença de carga horária entre as atividades. Esse “tempo”
maior de vivência parece colaborar para a aproximação da universidade com a escola, para a
mobilização de conhecimentos e a relação teoria e prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação apontou a importância das experiências de Estágio e do PIBID para a
formação inicial de professores. Contudo, o tempo que os alunos dedicam ao PIBID, por ano
parece ser maior do que a carga horária do estágio curricular sendo esse tempo relevante para

a formação. Sugerimos novos estudos que venham a aprofundar os dados a fim de entender
melhor as nuances desse contexto assim como as relações implícitas na articulação desses
processos formativos.

INTERNSHIP AND PIBID IN INITIAL TEACHER EDUCATION
ABSTRACT
The training of Physical Education teachers in Licentiate courses in Brazil is relatively
recent, and some of their practices are little investigated. Thus, this text seeks to present the
results of a research on the internship and the Institutional Scholarship Program for
Initiation to Teaching (PIBID) from an experience carried out from 2014 to 2015 in a degree
course in Physical Education at a public university Bahia in order to verify their contrasts.
KEYWORDS: Phase; PIBID; Initial formation; Teachers.

PRÁCTICAS Y PIBID EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS
RESUMEN
La formación de profesores de Educación Física en cursos de Licenciatura en Brasil es
relativamente reciente y algunas de sus prácticas están poco investigadas. Así, este texto
busca presentar los resultados de una investigación sobre la pasantía y el Programa de
Becas Institucionales de Iniciación a la Docencia (PIBID) a partir de una experiencia
realizada de 2014 a 2015 en una carrera de Licenciatura en Educación Física en una
universidad pública bahiana con el fin de para verificar sus contrastes.
PALABRAS CLAVES: Prácticas; PIBID; Formación inicial; Maestros.
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O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Diana Martins Tigre,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
RESUMO
O estágio curricular na formação inicial de professores pode ser uma experiência
reveladora. Contudo, sabemos que essa trilha, carece de estudos que analisem suas
contribuições para a formação. Desse modo, este texto é um recorte de uma pesquisa de
âmbito maior sobre o estágio curricular e busca apresentar uma análise de uma vivência de
Estágio na educação especial efetivada em 2018 em um curso de Licenciatura em Educação
Física de uma universidade pública baiana.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Formação inicial; Professor; Educação física.
INTRODUÇÃO
A formação inicial de professores demanda diferentes aprendizados e o estágio é uma
vivência que compõe boa parte dos processos de formação inicial de professores.
Desse modo, espera-se que o futuro professor possa adentrar diferentes espaços de
educação, angariando ricas experiências, conhecimentos teórico-práticos e estabelecendo
nexos entre os mesmos e a realidade. Assim, os participantes da experiência podem se
interpelar no sentido de buscar compreender a própria complexidade enquanto ser humano,
considerando que:
[...] estamos diante do desafio de superar concepções que não dão mais conta
do processo educativo no qual estamos envolvidos. É preciso um pensar
complexo, para criar outras formas de conceber e desenvolver a
aprendizagem da docência. (SONEVILLE E JESUS, 2009, p. 300).

Aprender no Estágio na Educação especial, pode então sensibilizar o futuro professor
para a compreensão de que: “Aprender confunde-se com a vida [...]” (DEMO, 2004, p. 9).
Além disso, pode fazer com que futuro professor se identifique com seu trabalho. (IZA E
NETO, 2015).
Portanto, esse é um recorte de uma pesquisa de âmbito maior sobre o estágio e visa
apresentar os resultados de uma investigação sobre o mesmo na educação especial.
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METODOLOGIA
Estudo de abordagem experiencial, sobre o Estágio na educação especial em Educação
Física (EF) a partir do Estágio curricular supervisionado IV (105 horas) oferecido a duas
turmas (T01 e T02) do 8° semestre de um curso de Licenciatura em EF de uma universidade
pública baiana em 2018 que contou com 35 futuros professores.
Aconteceu em 3 (três) momentos: na preparação inicial foram estudados e discutidos
apontamentos teórico-práticos sobre o campo a ser vivenciado, fez-se uma visita técnica à
instituição parceira2 e organizamos os futuros professores em grupos.
No segundo momento, aconteceram as intervenções na escola parceira com rodas de
diálogo. No terceiro momento, socializou-se as vivências com um Seminário de Relato de
Experiência e entrega dos Relatórios de Estágio.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES
Na preparação inicial realizamos um levantamento prévio dos conhecimentos acerca
da educação física para pessoas com deficiência, promovemos leituras e debates de diferentes
textos.
Para as intervenções organizamos os futuros professores em grupos, respeitando o
horário do componente curricular de cada turma. Ao final do estágio verificamos entre os
relatos que boa parte dos futuros professores afirmavam o quanto ele tinha sido uma
experiência importante. Reparemos as falas abaixo:
Foi de muita importância para todos os discentes de Educação Física da XXX.
Tivemos um aprendizado incrível com a educação especial, foram aulas muito boas
em que não só os alunos aprenderam, nós também aprendemos bastante com cada
um deles. Espero que mais turmas consigam vivenciar esse aprendizado que
entendo ser essencial para a carreira de um professor. (E1)
Essa experiência foi impactante de forma positiva ver como funciona uma escola
de educação especial, sua organização e respeito às pessoas e suas necessidades.
No início foi apavorante, por ser um universo que não estou habituada, então não
sabia lidar [...]. (E3)
A minha experiência com estágio curricular IV na educação especial foi de grande
importância na construção da carreira profissional, no início quando decidimos
A escola parceira foi uma instituição de educação especial que atende crianças e jovens com
deficiência intelectual (DI), oferece atividades nos dois turnos e cada turma tem no máximo 12 alunos.
Cada grupo realizou nove (9) aulas.
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juntamente com a professora nos dedicar a dar aula na XXXXX para esses alunos
especiais, ficamos apreensivos em relação a como daríamos aula a esse grupo pois
nunca foi nos passado uma experiência como essa [...] (E4)
O Estágio supervisionado IV na educação especial para mim foi uma experiência
magnífica, pois foi o momento de vivenciar uma nova experiência de ensino
durante a graduação e também me preparou para as futuras oportunidades
vindouras no campo da educação. (E8)
O Estágio Supervisionado IV foi de suma importância para mim, tanto no que se
refere ao meu crescimento acadêmico enquanto futura profissional da área, quanto
pessoa [...]. (E9)

Cada um dos depoentes acima explica o porquê dessa experiência ter sido importante.
Alguns justificaram dizendo ter tido um novo aprendizado sendo a mesma significativa para a
carreira docente. Outros disseram que contribuiu para seu crescimento acadêmico,
profissional e pessoal. E1 disse que espera que outros colegas possam vivenciar a mesma
experiência. E8, disse que essa experiência o preparou para novas oportunidades na educação.
Observamos que os sujeitos relacionaram a experiência de estágio ao seu aprendizado,
elencando isso a carreira docente (E1 e E4) ou ainda enquanto pessoa iniciando, nessas falas
“escritas de si” o que coaduna com a compreensão de D’Ávila (2018, p.50) sobre o
aprendizado da docência:
A aprendizagem da docência nessa perspectiva, se dá primeiramente, pelo
conhecimento de si, permitindo-se o acesso a diferentes memórias,
representações e subjetividades que o processo identitário comporta.

Nesse sentido, as falas de E3 e E4 acima e outras abaixo (E6, E7 e E11) demonstram
que houve diferentes sensações nesse processo na sua fase inicial antes da entrada na escola,
entre elas: apreensão, receio e medo. Elas são abonadas principalmente pelo fato dos futuros
professores não terem nunca ter vivido tal experiência.
De início fiquei um pouco apreensivo, devido nunca ter trabalhado com uma turma
só com alunos especiais [...]. (E6).
[...] de início ficamos com um pouco de receio em trabalhar com educação
especial, mas com o passar do tempo formos compreendendo o real significado de
trabalhar com alunos especiais [...]. (E7)
Nas primeiras aulas em sala, quando a professora nos comunicou que
trabalharíamos com educação especial, senti um pouco de receio, não por falta de

capacidade, mas seria o primeiro estágio a ter um contato maior com educação
especial [...]. (E11)

Porém, percebemos que os futuros professores contaram que ao longo da vivência
perderam o medo, superaram limites e/ou desafios e alcançaram os objetivos propostos.
Avistemos as falas abaixo:
O que quero dizer com isso é que perdi todos os meus medos quando pude
observar cada corpo, cada pessoa [...] (E1)
As dificuldades encontradas foram contornadas. Não foi nada fácil, mas com o
estudo que fizemos antes de entrarmos em sala, a partir de textos que foram
discutidos, tornou mais fácil o trabalho com os alunos. (E15)
Sendo assim, esse estágio na educação especial teve sua representatividade
principalmente no que tange à superação de limites pessoais [...] (E24)
No decorrer das aulas foi possível observar o desenvolvimento de cada um diante
das atividades a eles propostas, visando isso concordo que alcançamos os objetivos
esperados [...]. (E8)

Para E15 o estudo o ajudou a superar as dificuldades encontradas. Em boa parte das
falas houve ainda a preocupação com o ensino e a aprendizagem (E10 e E21). Aparecem
ainda indicações de afetividade.
Segundo D’Ávila (2018, p.49) “[...] mesmo as escritas científicas são também
permeadas pela experiência afetiva”. Assim, os textos dos futuros professores reverberam
experiências que unem o pré-profissional ao pessoal. Leiamos os depoimentos de E10 e E21:
O Estágio Curricular Supervisionado IV foi de grande valia para mim, pois
agregou vários conhecimentos através das experiências vividas ao longo das aulas,
fazendo assim um somatório que contribuiu para o meu crescimento profissional e
pessoal. (E10)
Neste estágio consegui compreender melhor o processo de ensino aprendizagem,
trabalhamos com pessoas de personalidades muito diferentes e tivemos que nos
adaptar e tentar contribuir para sua aprendizagem, foi muito bom e com certeza
transformou meu modo de ver a pratica de ensinar e aprender. (E21)

Com isso, os relatos vão se ampliando, trazendo detalhes sobre o vivido e o sentido na
experiência. Vejamos na sequência os relatos de E4 e E21. Junto a preocupação de efetivar o
plano de ensino sorvem os sentimentos dos futuros professores frente aos desafios postos.
Assim, retornamos a D’Ávila (2018) quando a mesma reconhece que determinadas
situações vividas pelo professor podem fazê-lo identificar os dilemas (teórico e práticos)

revelando a complexidade da prática educativa. Os relatos corroboram que esse Estágio na
educação especial foi uma experiência única, atentemos:
Foi bastante proveitoso todas as nossas aulas aprendíamos um pouco de cada um
deles, experiência única que vai nos ajudar bastante no futuro como professor de
Educação Física. (E4)

Foi de grande relevância ter participado do processo de estágio IV,
agregando em minha vida experiência e valores que tornou um momento
único a cada experiência compartilhada, deixando saudade de um momento
que ficará para sempre em minha história. (E21)
Reconhecida como única por alcançar resultados ou ainda por agregar conhecimentos
e valores, foi também considerada enriquecedora. De acordo com D’Ávila (2018, p.53): “[...]
uma identidade profissional se processa pelo que de singular constrói o sujeito em uma
trajetória eivada de múltiplas influências do meio profissional”. As falas glosam sobre o que o
estágio fosse exitoso. Testemunhemos:
Esse estágio juntamente com a professora XXXX nos ofereceu também uma
preparação antes de ir a campo, o que me ajudou e encorajou ainda mais a ter essa
experiência e para entendermos os desafios da escola inclusiva. (E5)

Esse estágio supervisionado por XXXXX nos proporcionou um preparo,
para o que podemos encontrar nas escolas, a turma que dei aula, foi uma
turma fantástica, muito participativa [...]. (E30)
Rememorarmos D’Ávila (2018, p.55) quando diz que: “O perfil, a personalidade, a
identidade se constroem em íntima relação com a prática profissional atualizada na sala de
aula” pois percebemos que os relatos acima toam para a construção identitária dos futuros
professores.
Advertimos que entre os registros existem também indagações e reflexões dos futuros
professores sobre questões da docência e sua identificação. Decodifiquemos:
O estágio na educação especial nos trouxe a oportunidade de indagar: Que tipo de
profissional vou querer ser? (E7)
O estágio curricular IV em educação física foi um grande aprendizado na minha
formação pelas muitas atividades desenvolvidas. Adquiri uma aprendizagem muito
grande durante o período do estágio. Foi desafiador e, ao mesmo tempo, prazeroso,
participar dessa experiência de poder atuar durante várias semanas numa área a
qual não tinha afinidade. (E19)

Consideramos que as falas foram se ampliando e inserindo os futuros professores nos
dilemas e nas reflexões sobre a docência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio pode ser uma experiência que faça eclodir nos futuros professores a reflexão
de seus percursos vividos na graduação, revelando a si mesmos e colocando, em grande
medida o sujeito como protagonista de sua própria história. Destarte, o estágio parece ensaiar
as “escritas de si” que se coadunam com as primeiras identificações com a profissão e
portanto, com a identidade docente.

INTERNSHIP IN THE BEGINNING TRAINING OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT
The curricular internship in initial teacher education can be a revealing experience.
However, we know that this path lacks studies that analyze its contributions to training. Thus,
this text is an excerpt from a broader research on the curricular internship and seeks to
present an analysis of an internship experience in special education carried out in 2018 in a
Licentiate Degree in Physical Education course at a public university in Bahia.
KEYWORDS: Internship; Initial formation; Teacher; Physical Education.

PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES
DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
La pasantía curricular en la formación inicial del profesorado puede ser una experiencia
reveladora. Sin embargo, sabemos que este camino carece de estudios que analicen sus
aportes a la formación. Así, este texto es un extracto de una investigación más amplia sobre
la pasantía curricular y busca presentar un análisis de una experiencia de pasantía en
educación especial realizada en 2018 en un curso de Licenciatura en Educación Física en
una universidad pública de Bahía.
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O FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO
TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Leonardo Rogerio da Silva Gomes Pereira,
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/UEPA)

Robson dos Santos Bastos,
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/UEPA)

RESUMO
O estudo versa sobre as implicações do fenômeno da uberização no trabalho do professor de
Educação Física. Fez-se uso de uma pesquisa bibliográfica com base na tradição marxiana
de análise. Como resultado, percebeu-se que o fenômeno da Uberização se apresenta no
trabalho do professor de Educação Física de diferentes formas, o que tem contribuído para o
aumento da precarização do trabalho desse profissional em diferentes campos de atuação,
em especial no campo não escolar.
PALAVRAS CHAVES: Uberização; Trabalho Docente; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o trabalho uberizado tem tomado grandes proporções em
diferentes postos de serviço no Brasil, fruto de contrarreformas neoliberais desenvolvidas
com o intuito de adaptar as relações de trabalho as necessidades da restruturação do modo
produção capitalista. Com isso, o trabalho por meio de aplicativos (APPs) tem ganhado
destaque nos últimos anos, oferecendo serviços através de plataformas digitais, a exemplo
das empresas startups.
O levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no
início do ano de 2019, revela que cerca de 3,8 milhões de brasileiros estavam tendo como
principal fonte de renda o trabalho prestado por meios de aplicativos (IBGE, 2019). Um
fenômeno que ganhou projeção no país a partir de 2014 com a chegada da empresa Uber,
serviço esse potencializado pela Reforma Trabalhista (BRASIL, 2017) e pela Lei da
Terceirização (BRASIL, 2017).
Diante desse contexto, este estudo buscou analisar as implicações do fenômeno da
uberização no trabalho do professor de Educação Física. Sua síntese está estruturada no
1
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sentido de apresentar a constituição do fenômeno da uberização; a representação do trabalho
uberizado no setor de serviço; e as características da uberização no trabalho do professor de
Educação Física.
A CONSTITUIÇÃO DO FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO
O discurso sobre a modernização das relações de trabalho está sendo muito utilizado
na sociedade moderna. Com isso, novas formas de relações do trabalho vêm se baseando na
sociedade, dentre elas o modelo de trabalho desenvolvido pela empresa Uber, na qual os
motoristas trabalham de acordo com a demanda do cliente. Ou seja, um serviço oferecido por
meio de aplicativo de celular onde a empresa criadora do APP faz a mediação entre o
consumidor/cliente e o prestador de serviço/motorista.
A empresa Uber surge em 2009 nos Estados Unidos (EUA) a partir do
desenvolvimento de um aplicativo de celular (APP) construído com o intuito de facilitar o
acesso da população ao transporte rápido e barato. Atualmente, a Uber está presente em mais
de 700 cidades pelo mundo, com cerca de 4 milhões de motoristas cadastrados (UBER,
2020). Hoje o Brasil é o segundo mercado de exploração da Uber no mundo, presente em
aproximadamente 100 cidades no país, com cerca de 600 mil motoristas cadastrados (UBER,
2020).
O trabalho do motorista do Uber tem como característica a desregulamentação, o que
promove um serviço precarizado onde o trabalhador não dispor de carteira assinada, 13º
salário, férias remuneradas, FGTS, descanso semanal remunerado e hora extra. Essas
especificações compõe a lógica neoliberal sobre as relações de trabalho, a qual, segundo
Dardot & Laval (2016 apud VENCO, 2019), tende a atingir as instituições defensoras dos
direitos do trabalhador e o consequente os direitos dos trabalhadores.
A flexibilização é outra caraterística do trabalho no Uber que, acordo com Antunes
(2006), é considerado pelo neoliberalismo como um caminho para combater o desemprego.
Todavia, para Jatobá (1993), a desregulamentação é o próprio instrumento de flexibilização,
pois é usado para isentar o Estado de intervir na relação capital-trabalho, que geralmente, se
constitui por meio da revogação de leis que protegem os direitos de trabalhadores. Portanto, o
podemos considerar que o trabalho de motorista de Uber se caracteriza como um trabalho
desregulamentado, flexibilizado e oferecido por meio de aplicativo de celular.

A REPRESENTAÇÃO DO TRABALHO UBERIZADO NO SETOR DE SERVIÇO
No processo de “modernização” do trabalho em diversas profissões têm sido forçadas
a adotar os aspectos comuns ao trabalho do motorista de Uber, como alternativa para
enfrentar o desemprego estrutural. Uma utopia que leva as pessoas a acreditarem na ideia de
que através do trabalho autônomo poderá conseguir mudar sua vida, pois basta adotar o uso
de APP para “negociar” com os consumidores os seus serviços ofertados, o que mascara os
riscos e as perdas para o trabalhador.
Esse modelo de trabalho camufla o que muitas empresas têm adotado para oferecer
emprego, tais como: a falta de jornada de trabalho pré-estabelecida, a ausência de um espaço
laboral

definido,

remuneração

não fixa,

dificuldade de organização sindical

e

consequentemente a perda de direitos trabalhistas (ANTUNES, 2018). Essa forma de oferecer
emprego está se expandindo para outros postos de trabalhos, em especial no setor de serviços.
O discurso da Uberização no setor de serviços tem disseminado na subjetividade da
classe trabalhadora a falsa ideia de que o trabalho por meio de aplicativo é uma ótima saída
para o desemprego estrutural. Falsa porque o serviço oferecido por APPs tem em comum a
relação precarizada entre os/as trabalhadores/as e empresas donas das plataformas.
Ao tratar sobre essa questão, Antunes (2018, p. 37) nos revela que,
[...] as reorganizações comandadas pelos que fazem a “gestão de pessoas” e
pelos que formulam as tecnologias do capital, o que temos é mais
precarização, mais informalidade, mais subemprego, mais desemprego,
mais trabalhadores intermitentes, mais eliminação de postos de trabalho,
menos pessoas trabalhando com os direitos preservados.

Esse processo encontrou terreno no Brasil por conta da reforma trabalhista (BRASIL,
2017) e da lei da terceirização (BRASIL, 2017), as quais garantem um maior suporte jurídico
a esse modelo de trabalho. O discurso de que a desburocratização na contratação da força de
trabalho iria potencializar o emprego, incentivou o empreendedorismo e o trabalho
terceirizado, o que trouxe grandes prejuízos para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras
no país.
Desta forma, a dita “modernização do trabalho” promovida pelo fenômeno da
uberização, tem promovido o aumento de desvantagens aos trabalhadores nas relações de
trabalho. Modelo que se expande no país por conta do aumento do desemprego, o que faz
com que as pessoas se submetam a situações adversas para poder garantir sua subsistência.

AS CARACTERÍSTICAS DA UBERIZAÇÃO NO TRABALHO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nos últimos anos o fenômeno da Uberização tem feito parte também do trabalho de
professores de Educação Física, tanto que hoje já é comum esses profissionais oferecerem
serviços por meio de aplicativos de celular, tal como os motoristas de Uber. Um fenômeno
que tem ganhado grandes proporções no país por meio das contrarreformas implementadas
no país nos últimos anos, políticas estas que promoveram a redução de concursos públicos e a
diminuição de contratos com carteira assinada no sistema privado de ensino, o que tem
obrigado professores se submeterem a diferentes relações de trabalho, dentre as quais o
serviço ofertado por startups que desenvolvem aplicativos de celular para o contrato do
chamado “professor eventual”.
Para Silva (2019, p.238),

O professor eventual é aquele cujo vínculo empregatício está aquém da
precarização situacional do professor temporário que é admitido por
contrato, no qual a investidura no cargo se dá minimamente nos marcos
constitucionais, garantindo aos professores ao menos o salário inicial da
categoria.

As atividades laborais desenvolvidas pelos “professores eventuais” são muito mais
precarizadas do que o trabalho desenvolvido por professores efetivos ou contratados no
sistema público ou privado, isso porque não possuem nenhuma relação empregatícia. São
profissionais que são chamados somente em situações adversas, onde sua remuneração está
vinculada apenas ao tempo de trabalho desenvolvido, o que não lhe possibilita usufruir de
muitos direitos.
A contração de professores por meio de aplicativos está se expandindo cada vez mais
no bBasil. Segundo Startupbase (2020) das mais de 13.048 plataformas cadastrada no país
775 oferecem serviços relacionados a educação, as chamadas Edtech. Dentre os vários
aplicativos que estão no mercado e que oferecem serviços de profissionais da educação,
podemos citar: Prof-e Colmeia, EscolAR, ClassApp, Kanttum, MasterTech e Escribo
Innovation for Learning. A forma de oferta de serviços por meio desses APPs segue a lógica
da empresa Uber, disponibilizando cadastros a professores em suas plataformas para
aturarem como substitutos na rede pública ou privada de ensino.
No trabalho do professor de Educação Física o uso desses aplicativos já é realidade em
diferentes campos, em especial no mundo do fitness, a exemplo da plataforma Userfit e da

plataforma Btfit. Esta última lançada pela rede de acadêmicas Bodytech que oferece aulas
online desenvolvidas por personal trainers. Além desses, outros aplicativos já oferecem
vídeos com tutorias de profissionais ensinando a fazer exercícios em casa, tais como:
Fitexercícios, Leap Ftiness Group e Fitify.
Outra empresa que chegou recentemente no Brasil oferecendo serviços de professores
de Educação Física é Americana Magic Fitness, que por meio de um APP disponibiliza
treinos personalizadas pelo valor de R$ 35,00. O professor que desejar dar aula por meio
desta plataforma poderá ministrar aulas para usuários do mundo todo, um serviço que tem
ganhado grande projeção por conta da pandemia da Covid-19.
O que não é revelado no uso desses aplicativos é que o trabalho por meio dessas
plataformas está sujeito a precarização, por conta de um discurso falacioso sobre o
empreendedorismo que cria um fetiche sobre esse tipo de serviço e esconde a exploração da
força de trabalho.
Para Antunes (2018, p.33),

[...] os capitais informáticos e financeirizados, numa engenhosa forma de
escravidão digital, se utilizam cada vez mais dessa pragmática de
flexibilização total do mercado de trabalho. Assim, de um lado deve existir a
disponibilidade perpétua para o labor, facilitada pela expansão do trabalho
on-line e dos “aplicativos”, que tornam invisíveis as grandes corporações
globais que comandam o mundo financeiro e dos negócios. De outro,
expande-se a praga da precariedade total, que surrupia ainda mais os direitos
vigentes.

A presença do fenômeno da uberização no trabalho do professor de Educação Física
tende a promover uma relação cada vez mais desigual na relação capital-trabalho. Por isso é
necessário que haja uma mobilização social para que a educação, o esporte e lazer sejam
mantidos como um direito social, oferecidos de forma gratuita, presencial e com garantias de
direitos aos trabalhadores que oferecem esses serviços.
CONCLUSÃO
As implicações do fenômeno da Uberização no trabalho docente é uma realidade que
ganhou terreno no país em função da crise estrutural do capitalismo que tem gerado altos
índices de desemprego. As análises desenvolvidas sobre os dados apresentados neste estudo
nos permitem inferir que este fenômeno impõe aos profissionais da Educação Física,

sobretudo aqueles que oferecem serviços por meio de aplicativos, a necessidade de se
submeterem a superexploração no trabalho.
Para superar essa realidade, torna-se necessário o desenvolvimento de mais estudos
acadêmicos que busquem problematizar esse fenômeno no sentido de massificar informações
que alertem e instrumentalize a categoria sobre as implicações do fenômeno da uberização no
trabalho que desenvolvem. Além disso, torna-se necessário ainda a organização coletiva com
a representatividade política em diferentes organizações sociais, a exemplo do movimento
sindical. Tudo isso são estratégias que trabalhadores podem ter como referência para exigir e
garantir seus direitos e o enfrentamento contra a investida da lógica neoliberal na relação
capital-trabalho.
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RESUMO
A partir dos dados do CPC 2017 buscou-se caracterizar o perfil dos cursos de Licenciatura
em Educação Física do Paraná. Foi realizada pesquisa descritiva, de corte transversal, de
método quantitativo. Foi observado que Instituições Privadas possuem melhores avaliações
na Opinião dos Discentes, Universidades tem melhores notas em Corpo Docente, não há
diferença significativa na dimensão de Desempenho dos Estudantes nem do CPC entre os
grupos.
PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura; Educação Física; Avaliação do Ensino Superior.
INTRODUÇÃO
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi instituído pela
Lei 10.861/2004, o qual foi orientado como reestruturação da avaliação dos cursos de
graduação brasileiros. O SINAES é organizado em três eixos, sendo eles: a) Avaliação dos
Estudantes, a qual é constituída pelo Exame Nacional dos Estudantes (ENADE); b) Avaliação
da Instituição, que se refere aos aspectos de carreira dos profissionais envolvidos nos cursos
de graduação tais como corpo docente e técnicos-administrativos, instalações físicas, e,
principalmente da tríade ensino, pesquisa e extensão; c) Avaliação dos cursos, a qual analisa
as instalações física, a organização didático-pedagógica e o perfil dos professores (BRASIL,
2004).
Neste contexto surge o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que é o resultado dessa
avaliação. O CPC é considerado um indicador de qualidade e possui como pilares
fundamentais: corpo docente, desempenho de estudantes, recursos didático-pedagógicos e
1
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infraestrutura. Esses resultados são fundamentais, pois objetivam potencializar a qualidade e
minimizar as fragilidades dos cursos de graduação (GALHANO; VASCONCELOS, 2020).
O CPC apresenta conceitos avaliativos (CPC Conceito) que são organizadas em escala
de 1 a 5, em que as avaliações 1 e 2 são consideradas insatisfatórias. É importante destacar
que o CPC Conceito é a avaliação que resultado do CPC Contínuo e este último pondera três
dimensões: Corpo Docente, Desempenho dos Estudantes e oportunidades ofertadas que
buscam o desenvolvimento dos alunos, avaliada pela Opinião dos Discentes. Cada dimensão é
analisada de acordo com subcomponentes, sendo: Regime de trabalho (RDT), proporção de
mestres (PMS) e proporção de doutores (PDR), com peso de 30% da nota final; Indicador da
diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e nota dos concluintes no
ENADE (ENADE) com peso de 55% da nota final; Organização didático-pedagógica (ODP),
infraestrutura e instalações físicas (IIF) e oportunidades de ampliação da formação acadêmica
e profissional (OAF), com peso de 15% da nota final (INEP, 2015).
Assim, ao constatar a ausência de análise dos dados dos resultados do CPC dos cursos
de Licenciatura em Educação Física (EF) e a relevância da temática, o objetivo deste estudo
foi determinar os perfis dos cursos de Licenciatura em EF do Paraná de acordo com a
avaliação do CPC. O recorte do Estado do Paraná se dá por ser a Unidade Federativa de
residência, formação e atuação dos pesquisadores.
METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza como descritiva, de corte transversal e de método
quantitativo, onde foram avaliados 41 cursos de Licenciatura em EF no Paraná, participantes
do ENADE 2017. Foram selecionados os dados disponibilizados pelo INEP em 2018
(http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados),
sendo que a análise foi realizada a partir dos critérios que determinam o CPC: ENADE, IDD,
ODP, IIF, OAF, PMS, PDR, RDT, CPC Contínuo e CPC Final.
Para análise dos dados foi realizada a Análise de Clusters, sendo que para determinar o
número de grupos foi utilizada a análise gráfica do dendograma. Foram aplicados Teste de
Kruskal-Wallis para avaliação dos grupos em relação ao CPC. Ainda, realizou-se Análise
Descritiva dos grupos em relação ao Endereço Social, Categoria Administrativa e

Organização Acadêmica das IES. Em todas as análises foi adotado o nível de significância de
95% (p<0,05).
RESULTADOS
Ao considerar os resultados da análise de agrupamentos foi possível identificar três
grupos distintos de curso de licenciatura, sendo que o primeiro era composto por 21 cursos
(Grupo 1), o segundo por 14 cursos (Grupo 2) e o terceiro por seis cursos de graduação
(Grupo 3) (Figura 1).
Figura 1. Dendograma da Análises de Grupos dos Cursos de Licenciatura em Educação Física
do Estado do Paraná no ano de 2017.

Os resultados da análise dos grupos considerado o constructo do CPC identificou que as
variáveis: ODP (p<0,001), IIF (p<0,001), OAF (p<0,001), PMS (p<0,001) e PDR (p=0,002)
apresentaram associações significativas (Tabela 1). Os resultados evidenciaram que o Grupo 1
apresentou elevados escores nas dimensões: ODP, IIF, OAF, PMS e PDR. Os cursos do
Grupo 2 evidenciaram os maiores índices nas PMS e PDR, embora tenham apresentado os

menores índices nas variáveis: ODP, IIF e OAF. Por fim, os cursos do Grupo 3 apresentaram
elevados índices nas dimensões: ODP, IIF e OAF, e baixos escores na PMS e PDR.
Tabela 1. Associação entre o constructo do CPC e os grupos identificados na Análise de
Agrupamentos dos Cursos de Graduação em Licenciatura em Educação Física do Estado do
Paraná no ano de 2017
Constructo do CPC
Desempenho Discente
Percepção Discente
Corpo Docente
Conceito do CPC
Fonte: Os Autores

Variáveis
ENADE
IDD
ODP
IIF
OAF
PMS
PDR
RTD
Contínuo
Final

Grupo 1
Md(Q1-Q3)
2,36(2,12-3,02)
2,43(2,15-2,79)
4,19(3,51-4,53)
4,41(3,91-4,67)
3,88(3,13-4,63)
4,55(3,71-5,00)
2,05(1,84-3,02)
4,44(2,45-5,00)
2,92(2,74-3,20)
3(3-4)

Grupo 2
Md(Q1-Q3)
2,93(2,20-3,41)
2,45(2,01-2,89)
2,43(1,12-2,72)
2,07(1,43-2,67)
2,31(1,67-2,76)
4,43(3,72-4,71)
2,08(1,28-3,85)
5,00(4,46-5,00)
2,58(2,42-3,05)
3(3-4)

Grupo 3
Md(Q1-Q3)
2,67(1,56-2,99)
2,68(1,95-3,75)
4,34(3,72-4,93)
4,40(3,44-4,88)
4,30(3,22-4,58)
0,39(0,20-1,06)
0,30(0,00-0,57)
5,00(1,50-5,00)
2,78(1,66-2,99)
3(2-4)

p
0,403
0,724
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
0,115
0,089
0,293

Ao relacionar as caraterísticas dos cursos de graduação considerando os diferentes
grupos de cursos de graduação em Licenciatura em EF (Tabela 2) identificou que a maioria
dos cursos do Grupo 1 estavam alocados em universidades, em IES privadas, em cidades
periféricas, e possuíam maior proporção de cursos com conceito 4. A maioria dos cursos do
Grupo 2 estavam alocados em universidades, IES públicas, centros regionais, e possuíam
maior proporção de cursos com conceito 3. Por fim, a maioria dos cursos do Grupo 3 estavam
alocados em faculdades, em IES privadas, em cidades periféricas, e foi o único grupo onde
cursos com CPC 2 foram alocados.
Tabela 2. Relação entre Grupos e Variáveis dos Cursos de Graduação em Licenciatura
em Educação Física no Ano de 2017.
Variáveis
Organização Acadêmica
Universidade
Centro Universitário
Faculdades
Categoria Administrativa
Pública

Grupo 1
Md(Q1-Q3)

Grupos
Grupo 2
Md(Q1-Q3)

Grupo 3
Md(Q1-Q3)

10(47,6)
5(23,8)
6(28,6)

9(64,3)
3(21,4)
2(14,3)

1(16,7)
5(83,3)

2(9,5)

9(64,3)

-

Privada
Endereço Social
Capital
Centros Regionais
Cidades Periféricas
Conceito Final do CPC
2
3
4

19(90,5)

5(35,7)

6(100,0)

4(19,0)
7(33,3)
10(47,6)

3(21,4)
6(42,9)
5(35,7)

1(16,7)
5(83,3)

11(52,4)
10(47,6)

10(71,4)
4(28,6)

2(33,3)
2(33,3)
2(33,3)

DISCUSSÃO
Ao considerar objetivo do estudo, constatou-se três perfis de cursos, sendo que o
Grupo 1 foi representado majoritariamente por universidades privadas de cidades periféricas
com maior proporção de cursos com conceito 4, observaram-se elevados escores nas
dimensões: ODP, IIF, OAF. Estes pontos relacionados à percepção discente se relacionam
com o fato das IES Privadas possuírem estruturas mais novas, permitindo melhores avaliações
das IIF. A característica do grupo ser composto principalmente por Universidades, associa-se
à percepção do aluno em relação à ODP e OAF, pois, o regime universitário baseado no tripé
Ensino, Pesquisa e Extensão propicia melhores condições do aluno se desenvolver (SOARES
et al., 2019). Ainda, em relação à característica universitária, os indicadores PMS e PDR são
altos, o que pode colaborar para a execução do Ensino, Pesquisa e Extensão, por ser um local
de alocação de trabalho de professores pós-graduados (FERREIRA; NASCIMENTO;
SALVÁ, 2015).
O Grupo 2, caracterizado por universidades públicas alocadas em centros regionais
com maior proporção de cursos com conceito 3, verificou-se os maiores índices nas PMS e
PDR. Pois, o regime de trabalho das IES públicas prioriza professores Mestres e Doutores em
seus quadros (MOREIRA, 2014). Entretanto, os menores índices nas variáveis ODP, IIF e
OAF pode estar relacionado ao fato de que nas IES públicas as instalações encontram-se
deterioradas (FERREIRA, 2014), o que pode favorecer o surgimento de baixos índices no
processo de avaliação da instituição. Ainda, a avaliação negativa da OAF e ODP pode estar
relacionada a uma divulgação deficiente das atividades universitárias, ou, a formação de
indivíduos mais críticos de sua realidade, mas, que alcançam notas elevadas nas avaliações,
como observado neste estudo (Tabela 1).

Sobre o Grupo 3, onde a maioria dos cursos eram faculdades privadas de cidades
periféricas observou-se como único grupo onde havia cursos conceito 2 do CPC 2. Destaca-se
que foram encontrados elevados índices nas dimensões: ODP, IIF e OAF, e baixos escores na
PMS e PDR.
O fato das estruturas físicas das IES, normalmente, serem mais modernas colabora
com percepção positiva da instituição, o que pode afetar em índices mais elevados em relação
à ODP, IIF e OAF (SOARES et al., 2019). Mas, destaca-se que a infraestrutura e o
desempenho discente podem não estar ligados. Pois, a ênfase das faculdades no ensino parece
diminuir a ampliação de formação dos alunos, restringindo as ações e pesquisa e extensão,
refletindo nas notas de avaliação (LOBO, 2003; FERREIRA; NASCIMENTO; SALVÁ,
2015).
Por fim, os menores índices evidenciados nos indicadores PMS e PDR podem estar
vinculados ao fato das IES do Grupo 3 estarem sediadas em cidades menores, o que carece de
deslocamento e maiores custos para a contratação de professores para garantir a carga horária
total. Com isso, não se apresenta viável a presença de professores com salários mais altos,
com titulação de mestrado e/ou doutorado (LOBO, 2003; FERREIRA; NASCIMENTO;
SALVÁ, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das características dos cursos e das IES foi possível verificar a existência de
três perfis de cursos de Licenciatura em EF no Paraná, sendo que a Categoria Administrativa
é fator fundamental para a avaliação de Percepção dos Alunos, sendo que as IES privadas têm
melhor avaliação. A Organização Acadêmica em Universidades é o aspecto preponderante
para melhores avaliações da dimensão Corpo Docente, pois, há a preponderância de
professores Mestres e Doutores nos cursos, potencializando as possibilidades formativas dos
alunos. Mesmo com melhores notas nas dimensões de Opinião Discente e Corpo Docente
para o grupo 1, os escores menores na dimensão de Desempenho dos Estudantes interferiram
na nota do CPC, promovendo similaridade entre os grupos, embora não tenham apresentado
diferenças significativas na análise estatística.

PROFILE OF DEGREE COURSES IN PHYSICAL EDUCATION OF
PARANÁ
ABSTRACT
Based on the data from CPC 2017, we sought to characterize the profile of the Physical
Education Degree courses in Paraná. Descriptive, cross-sectional, quantitative method
research was carried out. It was observed that Private Institutions have better evaluations in
the Opinion of Students, Universities have better grades in Faculty, there is no significant
difference in the dimension of Student Performance neither CPC between groups.
KEYWORDS: Degree Courses; Physical Education; Higher Education Evaluation.

PERFIL DE CURSOS DE GRADO EN EDUCACIÓN FÍSICA DE
PARANÁ
RESUMEN
Sobre la base de los datos de CPC 2017, hemos tratado de caracterizar el perfil de los cursos
de Grado en Educación Física en Paraná. Se realizó una investigación descriptiva,
transversal y cuantitativa del método. Se observó que las Instituciones Privadas tienen
mejores evaluaciones en la Opinión de los Estudiantes, las Universidades tienen mejores
calificaciones en la Facultad, No hay diferencia significativa en la dimensión de Rendimiento
Estudiantil ni CPC entre grupos.
PALABRAS CLAVES: Grado; Educación Física; Higher Education Evaluation
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RESUMO
Este trabalho buscou problematizar a formação em Educação Física para a atuação com
PICS no SUS, a partir do mapeamento de referências teóricas de profissionais de um serviço
de saúde em São Paulo - SP. Para isso utilizou-se entrevistas individuais com três
profissionais, identificando a predominância de referências teórico-conceituais das ciências
humanas e sociais. Isso reforça o papel central da saúde coletiva e das ciências humanas e
sociais na formação para qualificar a atuação com PICS.
PALAVRAS-CHAVE: SUS; formação profissional em saúde; prática integral de cuidados de
saúde.
INTRODUÇÃO
A inserção da Educação Física como produtora de cuidado no Sistema Único de Saúde
(SUS) tem ocorrido de forma diversificada em diferentes ambientes institucionais e com
diferentes significados culturais, sociais, históricos, políticos e econômicos. E algumas
políticas nacionais de saúde configuram-se como estratégias importantes para a inclusão e
manutenção do profissional de educação física no SUS.
Destacamos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)
de 2006, que legitimou as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) como
dispositivos de cuidado. Inicialmente, a política contemplava cinco recursos e sistemas
terapêuticos: medicina tradicional chinesa/acupuntura, medicina antroposófica, homeopatia,
termalismo social/crenoterapia e plantas medicinais e fitoterapia (BRASIL, 2015). Em 2017 e
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2018 foram incorporadas 14 2 e 10 3 práticas, respectivamente, totalizando 29 PICS. Esse
crescimento e expansão das PICS4 no SUS nos leva a problematizar os sentidos e significados
atribuídos às práticas e como elas ocorrem no momento atual.
Loch, Rech e Costa (2020) nos apontam a urgência da aproximação da formação da
Educação Física com o campo da Saúde Coletiva, evidenciada, principalmente, com a
pandemia do COVID-19. De tal modo, para problematizar o pensar-fazer da área, procuramos
conhecer a formação dos profissionais da saúde que trabalham com as PICS em um serviço de
saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP), mapeando autores e obras
utilizadas como referencial teórico-conceitual por esses profissionais, com o intuito de
contribuir para a qualificação da atuação do profissional específico no SUS.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que a partir de entrevistas com um roteiro
semiestruturado, buscou mapear a complexidade das relações entre as reflexões teóricoconceituais e as PICS como práticas de saúde e de cuidado.
A pesquisa foi realizada no Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO) Parque
Ibirapuera, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, entre os meses de março e junho de
2019. Os CECCO são serviços de saúde da Rede de Atenção Psicossocial do município de
São Paulo, abertos para qualquer pessoa e com uma proposta de cuidado a partir do encontro
da diversidade em oficinas com atividades artísticas, corporais, artesanais, culturais, dentre
outras.
As três profissionais responsáveis pelas PICS no serviço responderam à entrevista
individual com a pergunta norteadora: ‘quais obras e autores são uma referência teóricoconceitual para a sua prática?’. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas pela
pesquisadora principal. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo (CAAE: 05988919.5.0000.0086).
Ayurveda, arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia,
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga.
3
Apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia,
imposição de mãos, ozonioterapia, terapia de florais.
4
Embora as Medicinas Tradicionais Brasileiras não estão contempladas na PNPIC e na formação em
Educação Física (BARBONI; OTA; CARVALHO, 2021), neste trabalho, quando nos referimos às
PICS como conjunto de saberes e práticas de cuidado, consideramos também as medicinas tradicionais
ameríndias e africanas.
2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos no CECCO Parque Ibirapuera oficinas referentes às PICS e práticas
corporais em cada um dos dias da semana, são elas: música, caminhada/alongamento, yoga,
meditação e tai chi Pai Lin. Algumas das oficinas contam com a presença de um colaborador
(a pessoa que tem o conhecimento de determinada técnica) junto com a profissional de saúde
responsável, que coordena e media a oficina através das tecnologias de cuidado relacionais.
Trazemos um mapa das obras e autores utilizados como referencial teórico pelas
profissionais entrevistadas. Ele mostra o espaço-tempo único das entrevistas e é aberto a
contribuições de diversas naturezas, podendo sofrer transformações e modificações.
Ao pensar sobre autores e obras referenciais, as profissionais trouxeram leituras atuais,
como poemas da autora Sophia Andresen e Manoel de Barros na obra Poesia Completa, A
Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault, Diálogo sobre a Natureza Humana de Boris
Cyrulnick e Edgar Morin e Arte como Terapia dos autores Alain de Botton e John Armstrong.
Por estarem em um CECCO, observamos autores e obras referentes a grupos
operacionais, como Pichon-Rivière e José Bleger e a obra O Campo Grupal: notas para uma
genealogia de Ana Maria Fernandez. Também observamos autores que estiveram presentes
na formação acadêmica e de algum modo ajudam a pensar a prática atual, como Gilles
Deleuze, Félix Guattari e Michel Foucault; falaram da busca pessoal como Carl G. Jung; e de
obras de Paulo Freire que compõem com a prática na saúde. É importante destacar que,
quando a formação acadêmica aparece na narrativa das profissionais entrevistadas, elas se
referem às áreas temáticas relacionadas às ciências humanas e sociais - filosofia, antropologia,
psicologia, ciências sociais e políticas -, e saúde coletiva e não houve menção ao
conhecimento técnico ou biomédico da área.
Por último, temos referências teórico-conceituais específicas para algumas oficinas de
PICS no CECCO: a arteterapia com uma visão antroposófica; as obras Tao Te Ching e I
Ching; e a tradição oral do Tai Chi Pai Lin passada pela discípula do mestre Jerusha Chang.
Conforme mapeado, podemos compreender que para trabalhar com as PICS em um
CECCO as profissionais recorrem a um referencial teórico-conceitual das ciências humanas e
sociais. Assim, se pensarmos em uma Educação Física com um viés voltado também para
abordagens menos técnicas e menos centradas nas ciências naturais talvez ficasse mais fácil
as aproximações e dinâmicas inter e entre profissionais. Integralidade e humanização dos

serviços e da atenção à saúde são princípios que atravessariam as propostas e iniciativas de
cuidado.
Da mesma maneira, compreendemos que a Educação Física relacionada à saúde não
se refere apenas ao bem-estar físico, mas ao encontro com o outro, com o ouvir e o fazer-se
ouvir, com o estabelecimento de vínculos, relações e afetos. A Educação Física analisada a
partir de um referencial da saúde coletiva, entende as relações, as práticas e ações como
coletivos que constroem cotidianamente seus diferentes modos de existir e a atuar na vida.
A atuação do profissional de educação física no SUS busca a produção de cuidado.
Ela acontece sempre se referindo a um outro, que não raras vezes é um coletivo, que atribui
sentidos às práticas de cuidado. O trabalho desse profissional é “vivo em ato”, atravessado por
distintas lógicas, aberto para práticas criadoras e para a presença das tecnologias leves de
cuidado ou relacionais (MERHY, 2013). As tecnologias leves “correspondem a tudo que é
utilizado para favorecer o encontro – escuta, empatia, reconhecimento, porosidade,
conhecimentos produzidos a partir da experiência e agenciados pelo encontro, entre outros”
(MERHY et al., 2019, p. 73). As práticas corporais e as PICS podem ser ferramentas para o
encontro com o outro no SUS. E, ao pensarmos no referencial teórico-conceitual que orienta a
prática profissional contribuímos para a sua qualificação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia do COVID-19 tem nos mostrado a importância da qualificação das
práticas de saúde no SUS. No entanto, é fundamental pensarmos e problematizarmos as
práticas de cuidado tendo subsídios teórico-conceituais.
Ao mapear autores e obras utilizadas como referencial teórico-conceitual pelas
profissionais de saúde no CECCO Parque Ibirapuera, a pesquisa provocou deslocamentos e
instigou as profissionais a revisitar suas práticas, buscando conexões e revendo os sentidos
das PICS como práticas de cuidado.
Destacamos que uma formação em Educação Física em diálogo com a saúde coletiva
e as ciências humanas e sociais tem garantido o debate e a produção de rede em defesa dos
princípios do SUS e tem valorizado e potencializado a pluralidade e a singularidade de vidas e
existências, pois, todas as vidas importam.

INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY HEALTH PRACTICES AND
PHYSICAL EDUCATION: A CONCEPTUAL AND THEORETICAL
FRAMEWORK
ABSTRACT
The present work problematized the education in Physical Education to work with the PICS
in the SUS, based on the mapping of the theoretical framework of professionals in a health
service in the city of São Paulo. For this, three professionals answered individual
interviews, from which we identified the predominance of references from the human and
social sciences. This reinforces the central role of collective health and the human and social
sciences in education to qualify the work with PICS.
KEYWORDS: Unified Health
Integral Healthcare Practice.
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PRÁCTICAS INTEGRADORAS Y COMPLEMENTARIAS EN SALUD Y
EDUCACIÓN FÍSICA: UN MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
RESUMEN
Este trabajo buscó problematizar la formación en Educación Física para trabajar con el
PICS en el SUS, a partir del mapeo del marco teórico de los profesionales en un servicio de
salud municipal de São Paulo. Para ello, se utilizaron entrevistas individuales con tres
profesionales, identificando el predominio de referencias de las ciencias humanas y sociales.
Esto refuerza el papel central de la salud colectiva y las ciencias humanas y sociales en la
formación para calificar el trabajo con PICS.
PALABRAS CLAVES: Sistema Único de Salud; Capacitación de Recursos Humanos en
Salud; Práctica Integral de Atenció.
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RESUMO
Em 2019, professores de várias regiões do país participaram de um intercâmbio no Canadá.
O principal foco era a utilização das metodologias ativas, desconhecida de muitos
educadores, principalmente por uma ausência da formação continuada. Este relato tem como
objetivo evidenciar, como a qualificação docente e o uso de metodologias ativas podem ser
fatores decisivos para o desenvolvimento dos profissionais da educação, o sucesso dos
estudantes e a melhoria do trabalho pedagógico por todo país.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; metodologia ativa; valorização do professor.
INTRODUÇÃO
No início de 2019, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), do Ministério da Educação, divulgou um edital para selecionar professores da rede
pública, que iriam participar de um programa inédito de qualificação, durante os meses de
julho e agosto, no Canadá. O grupo de 99 docentes selecionados, de todas as regiões do país,
foi dividido em dois locais de estudo, ambos na província de Ontário (BRASIL, 2019).
A iniciativa do curso, que fez parte do Acordo de Cooperação formalizado entre a
CAPES e o Colleges and Institutes Canada (CICAN), teve como objetivo promover a
capacitação de professores da educação básica, em efetivo exercício nas escolas públicas das
redes estadual, municipal e distrital. Foi necessário postular um projeto de intervenção
pedagógica, que deveria ser aplicado no retorno do curso. Quanto à formação no Canadá, o
cronograma continha duas semanas de iniciação ao inglês, além de serem estudados: o
1
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sistema canadense, gestão de sala de aula, inclusão educacional e aprendizagem centrada no
aluno.
O ensino médio, na província de Ontário, é concluído em 4 anos e existem diversas
estratégias para manter os alunos motivados; a preocupação pelo abandono da sala de aula é
constante. Em todas as escolas de ensino médio, existem cursos técnicos (marcenaria, mídia,
cabeleireiro, etc.). O jovem se forma com uma profissão.
APRENDIZAGEM CENTRADA NO ALUNO
Trazer o estudante para o centro da aprendizagem não é tarefa fácil, exige mais tempo
para organização docente e o incentivo constante, a fim de ampliar a percepção que ele tem
do bairro, da cidade, do mundo. Organizar melhor o planejamento e o cotidiano pedagógico,
incluindo mais atividades como discussões em grupo, a partir de questionamentos de fatos da
realidade; dinâmicas e atividades como júri simulado, rodas de conversa com enfoque na
qualidade de vida, discussão de gênero, etc. Todas são propostas possíveis de implementação
no ensino médio, a fim de contribuir para que alunos e professores saiam de suas zonas de
conforto, buscando novos caminhos com a finalidade de uma aprendizagem significativa
(NEVES et al., 2018).
A metodologia ativa promove o foco no raciocínio. O jovem está sempre motivado a
responder as perguntas e o docente torna-se um orientador deste processo. Trazendo exemplos
da vida real, o conhecimento ganha expressão, pois se vislumbra a possibilidade da resolução
de problemas do cotidiano. Trabalhar o respeito às diferentes formas de aprendizagens e
tornar confortável e segura a sala de aula, são princípios do ensino colaborativo, a fim de que
eles vejam sentido naquilo que aprendem (CICAN, 2019).
GESTÃO DE SALA DE AULA
O espaço de troca de conhecimento (quadra, sala, laboratório) deve ser um local onde
o aluno se sinta seguro para aprender. Segurança no sentido de poder tirar suas dúvidas,
construir conceitos, dialogar com seus colegas e auto avaliar-se. Um ambiente onde todos
conseguem produzir e crescer juntos. Quando eles têm claro o que devem fazer para alcançar
sua meta, é possível mantê-los constantemente motivados.

Nesse sentido, diferentes métodos de avaliação do processo são importantes a fim de
que o discente perceba como a aprendizagem está se desenvolvendo e colaborando em sua
própria construção histórica. Tornar claro como se pode realizar as tarefas, utilizando
diagramas, ilustrações e rubricas de avaliação, possibilita ao estudante perceber em que nível
está e o que deve fazer para alcançar maiores patamares de sucesso. (CICAN, 2019).
O QUE DESPERTA O INTERESSE NO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO?
Eventualmente, encontra-se resistência de profissionais da educação em participar de
encontros ou seminários de qualificação. É preciso compreender que aspectos levam a esse
distanciamento do estudo, e do investimento em sua própria formação. Quando se inicia a
vida laboral, todos os percalços do cotidiano se apresentam: infraestrutura, condições
salariais, vida pessoal. Mas nada disso pode tirar do professor a necessidade imperativa de
estudar. A formação continuada no decurso da atuação profissional é fundamental para
produzir um conhecimento significativo com o aluno. Os gestores públicos devem atentar às
necessidades cotidianas de seu grupo docente, a fim de que a qualidade do processo educativo
seja cada vez melhor. As ações e fazeres pedagógicos não podem estar atrelados somente aos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Segundo Hypolitto (2004), a formação strictu sensu é uma saída possível para a
melhoria da qualidade do ensino, dentro do contexto educacional contemporâneo. É uma
tentativa de resgatar a figura do Mestre, tão carente de respeito, devido ao desgaste da
profissão. Quando a reflexão e a criatividade impregnarem a prática docente, a qualificação
permanente será exigência para que o professor e o seio da escola se mantenham vivos e
energizados.
A instituição escolar é o espaço principal, onde ocorrem e precisam acontecer os
projetos e atividades coletivos. Esse diálogo constante entre colegas que trabalham em turnos
diferentes, mas que atendem docentes da mesma comunidade, é importante para que os
problemas sociais sejam a referência do aprendizado significativo. A escola não é a única
responsável por esta formação, embora seja a instituição primordial para isso.
Segundo Marcolan et al. (2017), nem sempre os professores conseguem realizar a sua
qualificação devido à quantidade de turmas por atender, falta de incentivo por parte das
Secretarias de Educação, e também, infelizmente, por estarem desmotivados com a profissão.

Aquele que busca dar continuidade em seus estudos, é o que poderá trabalhar com maior
segurança, diante do avanço tecnológico e dos imprevistos de uma sala de aula.
A EXPERIÊNCIA DO SUDESTE PARAENSE
O Brasil é um país de dimensões continentais, dividido em cinco regiões com
diferenças sociais e econômicas gigantescas. A região Norte é, historicamente, a mais distante
em termos de avanços tecnológicos e estruturais. Mesmo assim, em 2017, o estado do Pará
subiu uma posição na lista do Produto Interno Bruto (PIB) do país, ficando na 11ª colocação.
O município de Marabá, no Sudeste paraense, tem 233.669 habitantes, dos quais 50,6% são
mulheres e 49,4% são homens, tendo a oitava maior renda per capita do Pará. É a 4ª maior
cidade do Estado, e possui uma taxa de escolarização de 94,7%. Em 2019, possuía 9558
alunos matriculados no ensino médio e quase 500 professores atuantes (PARÁ, 2020).
Nesse panorama, se desenvolve o trabalho da rede estadual, que hoje possui 16 escolas
na cidade, sendo que 32% possuem quadra coberta para o desenvolvimento das aulas práticas
de Educação Física, numa cidade em que a média de temperatura varia de 24 a 38°. Não
existe um programa de formação continuada, para nenhuma disciplina na rede estadual, na
cidade de Marabá.
No retorno do curso do Canadá, a coordenação pedagógica das escolas estaduais
Oneide Tavares e Inácio Moita, oportunizou um momento de estudos, a fim de que fosse
possível compartilhar os conhecimentos adquiridos. Durante a oficina, aplicou-se um
questionário para observar o nível de entendimento da temática (VIEIRA, 2008).
Surpreendentemente, percebeu-se que 47% dos professores desconheciam a essência do
conceito apresentao. Alguns escreveram que não sabiam nada sobre o assunto, e relataram
nunca ter participado de uma formação com este tema.
A Metodologia Ativa se propõe a colaborar com o docente no sentido de fortalecer a
inclusão social do estudante, em relação à sua própria aprendizagem. Quando os alunos estão
envolvidos em mais atividades, que vão além de apenas escutar ou copiar, eles se empenham
em diálogos, debates e solução de problemas. Apresentar novos temas interessantes com
desafios, enigmas, questões polêmicas e incentivar o trabalho colaborativo e a
corresponsabilidade, são essenciais para tornar o aluno protagonista de seu próprio
aprendizado (CASTRO, 2018).

O principal entrave para utilizar as Metodologias Ativas, segundo a maioria deles, é a
grande quantidade de conteúdo a ser trabalhado em sala, principalmente para as turmas
concluintes do ensino médio. No entanto, foi consenso que se acontecessem mais encontros
de formação, com esta temática,, muitos projetos poderiam ser desenvolvidos coletivamente.
O fato é que as atividades já eram utilizadas, mesmo sem os docentes saberem que
eram Metodologias Ativas. No caso da Educação Física, a utilização de discussões, vídeos,
júri simulado, construção de cartazes e participação na Feira de Ciências da escola, são
trabalhados de forma contínua. Mas o fator mais concreto dos benefícios da utilização das
metodologias, foi a concepção e formalização da escrita pelos alunos do turno da noite.
Existia grande dificuldade, durante as avaliações bimestrais, da construção de
respostas, apesar dos assuntos terem sido discutidos nas aulas. Mesmo utilizando charges e
perguntas diretas, as respostas eram incipientes. Ao final do ano letivo, após uma
reorganização das dinâmicas e a inserção de outras metodologias, que incentivavam a
proatividade dos discentes, a quantidade de provas com respostas em branco foi muito menor.
Isto mostra que, mesmo de forma ainda simples e com erros de grafia, os alunos tentaram
construir um conceito escrito, daquilo que foi discutido em sala.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação no Programa de Formação Continuada no Canadá foi um marco
importantíssimo na qualificação de 99 professores brasileiros, que puderam conhecer, sentir e
ter um novo olhar da Educação. Porém, o mais importante, seria proporcionar momentos de
formação e trocas de experiências planejados, que também favorecem o aprendizado.
Oportunizar a formação e novas possibilidades, onde o fazer pedagógico esteja centrado na
autonomia discente e docente, pode revolucionar a educação que conhecemos e melhorar os
índices educacionais, hoje tão desanimadores.
O Edital da CAPES/CICAN promoveu uma capacitação e vivência inéditas aos
professores em efetivo exercício nas escolas públicas. Esperamos que mais profissionais
tenham uma oportunidade, como a oferecida pelo Programa de Formação no Canadá. Uma
experiência não apenas profissional, mas cultural, estética, linguística, além de pedagógica.
Ser capaz de ampliar seu olhar e sua ação para a promoção da aprendizagem das crianças e

jovens com os quais atuam, para esse pleno desenvolvimento da pessoa, deve ser o objetivo
maior da educação nacional.
Agradecimentos à CAPES pela oportunidade de qualificação internacional.

BASIC EDUCATION TEACHER TRAINING PROGRAM IN
CANADA: DISCUSSING ACTIVE METHODOLOGIES AND RESULTS
IN SOUTHEAST OF PARÁ
ABSTRACT
In 2019, professors from various regions of the country participated in an exchange in
Canada. The focus was the use of active methodologies, unknown to many educators, mainly
due to an absence of continuing education. This report aims to show how teacher training
and the use of active methodologies can be decisive factors for the development of education
professionals, the success of students and the improvement of pedagogical work throughout
the country.
KEYWORDS: continuing education; active methodologies; teacher appreciation.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN CANADÁ: DEBATIENDO METODOLOGÍAS ACTIVAS Y
RESULTADOS EN EL SURESTE DE PARÁ.
RESUMEN
En 2019, profesores de diversas regiones del país participaron en un intercambio en Canadá.
El foco principal fue el uso de metodologías activas, desconocidas para muchos educadores,
principalmente debido a la ausencia de educación continua. Este informe tiene como objetivo
mostrar cómo la formación docente y el uso de metodologías activas pueden ser factores
decisivos para el desarrollo de los profesionales de la educación, el éxito de los estudiantes y
la mejora del trabajo pedagógico.
PALABRAS CLAVES: formación continua; metodologías activas; valorización profesional
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RESUMO
Este relato objetiva apresentar a experiência da Residência Pedagógica da área de
Educação Física da UFU. Mais especificamente pretende-se trazer para o debate os
formatos utilizados para a produção de resistência ao instituído. Os resultados indicam que
apesar das limitações impostas, o PRP pode sim constituir-se em um processo de resistência,
sendo necessário encontrar nas contradições os espaços para o diálogo e o trabalho coletivo
entre o(a)s envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Formação de Professores.
INTRODUÇÃO
Atualmente está em curso, em âmbito nacional, o Programa Residência Pedagógica (PRP),
lançado pelo Ministério da Educação (MEC), em março de 2018, por meio do Edital 06/2018, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Trata-se de uma das ações
que integram a Política Nacional de Formação de Professores.
Tal programa objetiva “induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda
metade do curso”. Este movimento tem o intuito de possibilitar a introdução à regência em sala de
aula, à intervenção pedagógica e outras atividades contando com: a) o acompanhamento de um
professor da Educação Básica, experiente, formado na área de ensino do graduando e; b) a orientação
de um docente do Ensino Superior. (BRASIL, 2018). Além disso, visa buscar o aperfeiçoamento da
formação discente, a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, o fortalecimento,
ampliação e a consolidação da relação entre as instituições de Ensino Superior e a Educação Básica.
Outro intento do PRP é a promoção e adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

formação inicial de professores da Educação Básica conforme as orientações da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018).
No referido edital é explicitado o propósito de “induzir a reformulação do estágio

supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência
pedagógica” (BRASIL, 2018). Este encadeamento dos estágios e da formação de professores
com a reformulação curricular e incorporação da BNCC pela Educação Básica, tanto fere a
autonomia universitária ao sugerir como e o que deverá ser contemplado no estágio, quanto
direciona para uma formação de caráter minimalista à medida que o programa apresenta como
formação inicial (licenciados) e continuada (preceptores) uma aprendizagem e aplicação do
conteúdo da educação básica relacionada à BNCC.
Ainda em relação a pretensão de se apresentar como referência para os estágios
supervisionados, Silva e Portela (2020, p.11) destacam que o PRP pouco se difere deste
componente curricular à medida que “adota a estruturação deste em seu sentido mais
tradicional e conservador: observação, participação e regência”.
Não obstante tenha recebido inúmeras críticas de entidades educacionais à época do
seu lançamento, ocorre que, existem milhares de pessoas, tanto bolsistas quanto voluntários
nas diferentes modalidades (residente, docente-orientador e preceptor) atuando na Residência
Pedagógica, imersos nessa proposição de formação.
Há que se dizer, que embora o PRP tenha como desígnio direcionar a formação de
professores para uma perspectiva pragmática e neotecnicista, com viés de submissão à BNCC
e à outras políticas que vão na mesma direção, há de se questionar se este cenário pode
constituir-se como um espaço/tempo de resistência a essas determinações.
Assim sendo, há concordância com Silva e Cruz (2018), de que haja espaço para a
contra hegemonia, não exatamente nos moldes apontados pelas autoras – tendo em vista que
teria que se criar outro projeto de formação inicial e continuada de professores.
[...] a residência docente pode ser positiva se houver uma preocupação de
estabelecer uma política de Estado que conceba a formação de professores
em sua totalidade, abarcando os elementos da formação e valorização
docente, por meio da formação inicial e continuada, condição de trabalho,
remuneração e carreira (SILVA; CRUZ, 2008, p. 243).

Existe concordância com as autoras supracitadas de que um projeto de resistência à
política da BNCC, com caráter emancipatório entre formação inicial e continuada, deve
defender “a sólida formação teórica e interdisciplinar, a unidade entre teoria e prática, a

gestão democrática, o compromisso social e ético, a avaliação permanente, a articulação entre
formação inicial e continuada e o trabalho coletivo” (SILVA; CRUZ, 2008, p. 243).
CAMINHO DE RESISTÊNCIA (PROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA – UFU)
Diante do exposto, este relato objetiva apresentar parte da experiência da Residência
Pedagógica da área de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Mais
especificamente pretende-se trazer para o debate os formatos utilizados para a produção de
resistência ao instituído.
Como tem se dado este processo de resistência? Uma das maneiras encontradas
pelo(a)s autore(a)s deste trabalho foi tornarem-se partícipes do PRP como docentesorientadores e preceptora na tentativa de encontrarem caminhos possíveis ao debate e à
formação crítica de todos os envolvidos.
Na tentativa de contribuir com o intento, em 2020-2021, organizamos o trabalho dos
residentes da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI) e da Escola de Educação
Básica (Eseba) da UFU em 20 horas semanais distribuídas em três frentes de atuação:
1) preparação, regência e avaliação de aulas na escola – cerca de 40% da carga
horária;
2) o estudo individual e a participação em encontros para estudos coletivos de caráter
formativo sobre temas intencionalmente escolhidos pelos docentes-orientadores e preceptora,
tais como: “Políticas Educacionais”, a “BNCC como Política Educacional”, a “Educação
Física na BNCC”, a “Curricularidade da área de Educação Física da escola em contraponto à
BNCC” – cerca 30% da carga horária;
3) outros (participação em eventos com ou sem apresentação de trabalhos,
participação em grupos de estudo) – cerca 30% da carga horária.
Decorridos aproximadamente 90 dias do início dos trabalhos da equipe, notamos que o
trabalho coletivo, bem articulado entre os professores da FAEFI e da Eseba, e entre
preceptora e residentes no ato do planejamento-regência-avaliação, tem sido crucial para
revelar as intensões veladas da política de implementação da BNCC. A partir de leituras e
estudos coletivos problematizamos questões como:
a) A escola precisa ter autonomia, compreender a totalidade social e suas
contradições e, por meio de uma gestão democrática, deve se posicionar frente às

determinações do Estado de maneira lúcida e crítica sob pena de tornar-se um
mero instrumento do mercado/capitalista. Ela precisa “corrigir as disfunções
sociais presentes na sociedade” e construir um projeto pedagógico voltado para
formação da cidadania (PEREIRA, 2008, p. 347-348).
b) As políticas educacionais nacionais, incluindo o movimento pela BNCC, sofrem
interferências constantes do setor privado, aumentando o processo de
“mercadificação” da educação e afastando-a das definições democráticas e
coletivas, bem como do respeito às diversidades culturais (PERONI; CAETANO,
2015, p.339).
c) No contexto histórico de construção da BNCC, constata-se que o documento da
Secretaria de Educação Básica de 2014 que “trata de uma base nacional comum
não menciona o termo ‘base nacional comum curricular’” e, portanto, o
entendimento da época não era de currículo único e padronizado. Mesmo assim, o
processo de construção coletiva instituído foi interrompido e a 3a versão da BNCC
foi publicada em 2017 no Diário Oficial da União, refletindo a influência de atores
com visões diferentes e muitas vezes contraditórias entre si (AGUIAR;
TUTTMAN, 2020, p.78).
d) É inadequado o governo, intelectuais ou educadores fixarem um currículo. O
correto é debater, analisar, inspirar e orientar a organização dos cursos de
formação de educadores no Brasil a partir do levantamento dos aspectos
fundamentais para a docência. A BNCC, inspirada em um modelo fracassado dos
Estados Unidos, pretende formar estudantes treinados para avaliações em larga
escala, e isto fere as recomendações pedagógicas de que a avaliação deve ser
processual (SAVIANI, 2020).
e) A Educação Física é integrada à BNCC como “linguagem” e traz uma concepção
fenomenológica, centrada na subjetividade humana, no lúdico, na dimensão
poética e estética, na prática corporal vinculada ao lazer, à saúde e à
vivência/experiência. No entanto, essa concepção coloca o professor em segundo
plano e desvaloriza os conhecimentos culturais, favorecendo a manutenção do
status quo da sociedade atual. O ideal seria uma “linha crítica” em que a escola
produz conhecimento, valoriza a história, reconhece a mediação do professor e

busca a formação integral, crítica e transformadora do estudante (MARTINELLI et
al, 2016).
Além dos pontos citados acima, outras temáticas serão tratadas – sempre com o intuito
de romper com a lógica instituída pelos organismos oficiais, responsáveis pela regulação do
PRP. Nossa pauta tem e terá sempre a resistência como princípio fundante de nossa práxis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, o(a)s autore(a)s deste estudo acreditam que apesar das limitações
impostas, o PRP pode sim ser espaço de resistência. É justamente isso que temos tentado encontrar nas contradições as possibilidades para o diálogo, o trabalho coletivo entre escola e
instituições de ensino superior, entre estudantes, professores da escola, docentes orientadores.
Em outras palavras, temos atuado na perspectiva de desnudar, questionar e criar subterfúgios
de contraposição.
Essas problematizações têm sido palco de uma formação crítica emancipatória do(a)s
residentes, preceptora e docentes orientadore(a)s em que pretendemos formar profissionais
que sejam atores e autores do próprio currículo e que possam fazer suas escolhas de maneira
democrática, consciente, crítica e que desnudem políticas educacionais hegemônicas.
Professores com consciência política, com visão de homem, mundo e sociedade bem
definidas, tendem a formar estudantes que compreendem a si e ao mundo que o cerca na
contramão da alienação.

PEDAGOGICAL RESIDENCE PROGRAM IN THE PHYSICAL
EUCATION AREA OF UFU: RESIST IN CONTRADICTION
ABSTRACT
This report aims to present the experience of the Pedagogical Residency in the Physical
Education area of the UFU. More specifically, it is intended to bring to the debate the
formats used to produce resistance to the instituted. The results indicate that despite the
limitations imposed, the PRP can indeed constitute a process of resistance, it being necessary
to find spaces for dialogue and collective work between those involved in the contradictions.
PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Educação Física; Formação de professores.

PROGRAMA DE RESIDENCIA PEDAGÓGICA EN EL ÁREA DE
EUCACIÓN FÍSICA DE UFU: RESISTIR EN CONTRADICCIÓN
RESUMEN
Este informe tiene como objetivo presentar la experiencia de la Residencia Pedagógica en el
área de Educación Física de la UFU. Más concretamente, se pretende llevar al debate los
formatos utilizados para producir resistencias a lo instituido. Los resultados indican que a
pesar de las limitaciones impuestas, el PRP sí puede constituir un proceso de resistencia,
siendo necesario encontrar espacios de diálogo y trabajo colectivo entre los involucrados en
las contradicciones.
PALABRAS CLAVES: Residencia Pedagógica; Educación Física; Formación de profesores.
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RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência, com o objetivo de compartilhar os
aprendizados de dois monitores no curso de Licenciatura em Educação Física com o ensino
remoto, confrontando os conhecimentos esperados nas disciplinas com as realidades dəs2
alunəs. Em decorrência da pandemia da Covid-19, as ações se deram em formato remoto,
utilizando nova roupagem para as aulas e atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Programa de Monitoria; Ensino Superior; Pandemia
da Covid-19.
INTRODUÇÃO
A pandemia da Covid-19 acarretou paralisação das atividades presenciais nas escolas e
universidades pela necessidade do distanciamento social e para atender as recomendações do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2020) As medidas recomendadas têm interferido diretamente
em todos os sistemas de ensino, exigindo dəs professorəs responsáveis, que adotem novas
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa de Iniciação à Docência (PID) da
UFC para sua realização em 2020.
2
O termo ə indica uma forma não binária de reconhecer a problemática do sexismo na construção do
texto.
1

estratégias para contemplar os critérios básicos para a construção do conhecimento em
ambientes virtuais, além de permitir a participação e o envolvimento de todəs em condição
remota.
Com isso, este relato de experiência tem o objetivo de compartilhar as experiências de
dois monitores do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do
Ceará (UFC) – vinculados ao Programa de Iniciação à Docência (PID) no Instituto de
Educação Física e Esportes – na elaboração de um plano, para auxiliar a construção dos
conhecimentos necessários durante a pandemia da Covid-19, das disciplinas que eram
responsáveis durante o ano letivo de 2020.
Considerando que a universidade é um espaço de formação de cidadãəs críticəs, essa
proposta também contou com a reflexão (auto)crítica durante todo o processo de ensino e
aprendizagem dəs discentes pautada na (in)justiça social. Nem todəs əs estudantes têm as
mesmas condições básicas quanto ao acesso e uso de equipamentos tecnológicos para o
ensino remoto em suas residências. Os impactos negativos da pandemia evidenciaram ainda
mais as desigualdades e dificuldades em vários aspectos e nos levaram a refletir sobre como
as ações de professorəs tiveram impacto na aprendizagem dəs discentes na formação inicial.
PANDEMIA DA COVID-19 E O ENSINO SUPERIOR
Bacich, Tanzi Neto e Mello Trevisani (2015) comentam que, cada vez mais, estamos
conectados às tecnologias digitais, e que isso possibilita novas configurações das relações
intergeracionais com o conhecimento já existente na contemporaneidade. Diante disso, e em
decorrência das medidas preventivas propostas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2020)
para conter o avanço da pandemia da Covid-19, a UFC elaborou um plano emergencial e
adotou o ensino remoto durante o período letivo de 2020.
Silva et al. (2020) acreditam que o ensino remoto, atualmente em função da pandemia,
é uma alternativa utilizada que teriam suas ações educativas e formativas desenvolvidas de
forma presencial. O contexto de ensino remoto apresentou alguns obstáculos como
proporcionar debates prolongados e informações para além dos componentes curriculares,
manutenção da concentração e participação efetiva dəs alunəs durante o semestre.
O que nos permite a seguinte reflexão: diante da realidade atual da sociedade todəs əs
estudantes têm acesso a aparelhos tecnológicos disponíveis ou dados móveis de internet que

possibilitem a adesão a este tipo de ensino? Diante desse questionamento, a UFC contou com
projetos de acessibilidade tecnológica para əs alunəs que se encaixavam nesse grupo. Para
Senhoras (2020) a pandemia reforçou ainda mais as desigualdades sociais; e, para Reis (2020)
é inevitável que cada professor(a) obtenha um modelo ideal de educação nesse período,
devido emergencialidade do plano de ensino.
Diante disso, foram propostos planos emergenciais para algumas disciplinas
obrigatórias do curso de Licenciatura em Educação Física da UFC. Tais propostas foram
elaboradas pelo professor e professora responsáveis colaborativamente com monitores
vinculados ao PID. As disciplinas foram Didática da Educação Física e Educação Física na
Educação Infantil. Além das ementas específicas das referidas disciplinas buscou-se, em
contexto de pandemia no semestre letivo de 2020.1, a valorização e construção de saberes
necessários para que os estudantes pudessem participar e fomentar reflexões (auto)críticas
para a formação de professorəs, em um ambiente de bem estar de todəs a luz da (in)justiça
social e serem aprovados de modo satisfatório.
PROPOSTA EMERGENCIAL UTILIZADA NO CURSO
Considerando todas as características que atravessam a sociedade no atual momento,
foi pensado em planos de ensinos que atendessem ao propósito das disciplinas relacionadas e
contemplassema maior adesão possível dəs estudantes. Assim, foram propostos planos com
atividades semanais, respeitando as condições dos estudantes para a realização das atividades
previstas. As atividades foram organizadas e divididas em síncronas e assíncronas, e atendiam
a carga horária total da disciplina planejada: 10 semanas letivas de quatro horas cada.
No que diz respeito aos encontros síncronos, ocorriam no período indicado nos planos,
desenvolvido em uma hora/aula de modo a diminuir o tempo de tela e aumentar o
envolvimento e a participação dəs discentes. A escolha por esse período se deu por entender
que este era o necessário para não sobrecarregar exaustivamente o tempo de tela dəs discentəs
e não comprometer totalmente o pacote de dados mensal de “internet” para ser utilizado em
outras disciplinas.
Já os encontros assíncronos, contemplavam as três horas/aulas semanais restantes e
contavam com a elaboração de atividades em grupos operacionais visando, assim como
Borges e Sanches Neto (2014), o trabalho colaborativo e a reflexão em pares para a troca de

experiências, práticas percepções e conhecimentos durante todo o processo. As atividades
assíncronas podiam ser apresentadas no formato de narrativas, resenhas, ilustrações,
elaboração de planos de aula com temas geradores, apreciação, análise e sínteses críticas de
filmes/curta-metragem, dentre outros.
A frequência dəs alunəs foi composta pela presença semanal nesses dois momentos e
com critérios de avaliação propostos por Venâncio e Sanches Neto (2019), adaptada ao ensino
remoto. Nessas disciplinas, também foram utilizadas metodologias invertidas, onde as
atividades assíncronas eram pensadas para antecipar o que seria proposto nos encontros
síncronos, sugerindo que əs alunəs estudassem e se preparassem previamente a respeito dos
conteúdos e temáticas das aulas. Belmont et al. (2019) acreditam que a metodologia invertida
é extremamente válida para o processo formativo de professorəs. As atividades presentes nas
propostas de ensino, foram pensadas à luz da (in)justiça social, dado a desigualdade cada vez
mais explícita, e também, assim como Venâncioet al. (2021), acreditamos ser de total
relevância, durante a formação de professorəs, estímulos e diálogos sobre essas questões.
REFLEXÕES SOBRE A (IN)JUSTIÇA SOCIAL
Durante a elaboração dos planos, também foi pensado, sobre quem eram əs alunəs que
estavam matriculadəs nas disciplinas, de modo a contemplar todas as realidades presentes no
corpo discentəs, foram utilizados espaços para a reflexão sobre as questões sociais e
características que atravessam a sociedade e influenciam diretamente na vida de todəs. Nessa
perspectiva, Conceição (2020) levanta a reflexão sobre uma educação ser um direito de todəs,
porém, esse direito, nem sempre é devidamente desfrutado, ou proporciona condições
mínimas favoráveis para isso acontecer.
No cotidiano do planejamento das aulas, o professor e professora em conjunto com os
monitores pensaram em espaços destinados para esses assuntos. Visto que, a pandemia tem
intensificado cotidianamente a desigualdade social, əs alunəs foram instigados a refletirem e
compreenderem como o contexto atual intensificou a precariedade e desconsideração das
vidas de diferentes grupos sociais. Os diálogos foram pautados nas seguintes temáticas:
Justiça social e (in)equidade (gênero, etnia, classe social etc.); Racismo nas relações entre əs
professorəs e com əs alunəs; Lugar de fala e escuta sensível como saberes necessários;
Criticidade, reflexão e empoderamento dəs aluəs a partir das aulas.

Diante disso, foi possível, com əs alunəs, conhecer e elencar diversos conceitos e
características presentes na vida de todəs, visando sempre à formação de professorəs críticos e
reflexivos para promover, cada vez mais, uma educação crítica e libertadora. Nesse sentido,
Flor et al. (2021) Silva et al. (2021) consideram importante que sejam promovidas discussões
sobre lugar social e educação antirracista, para a construção de diálogos emergentes e atuais
para licenciadəs em Educação Física, na busca por uma prática docente livre de estigmas e
preconceitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi proposto neste plano de ensino, foi possível pensar em uma proposta
de ensino para este momento de pandemia para o curso de Licenciatura em Educação Física
da UFC. Por meio do PID foi possível a colaboração de monitores e professorəs para o
processo formativo de licenciandəs e compartilhar de modo (auto)crítico e colaborativo uma
proposta emergencial em contexto de pandemia.

EMERGENCY TEACHING PROPOSAL: PERCEPTION OF PHYSICAL
EDUCATION UNDERGRADUATE STUDENT-MONITORS – FROM
THE PID PROGRAMME – DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
This work consists of an experience report, with the objective of sharing the learning of two
monitors of the Physical Education course with remote teaching, confronting the basic
knowledge expected in the subjects with the reality of the students. Due to the COVID-19
pandemic, the actions took place in a remote format, using a new approach for classes and
activities.
KEYWORDS: Physical education; teacher education monitoring programme; higher
education; COVID-19 pandemic.

PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE EMERGENCIA: PERCEPCIÓN DE
LOS MONITORES – DEL PROGRAMA PID – DE LOS CURSOS DE
PREGRADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE LA PANDEMIA DE
COVID-19
RESUMEN
Este trabajo consiste en un informe de experiencia, con el objetivo de compartir el
aprendizaje de dos monitores de la asignatura de Educación Física con la enseñanza a
distancia, confrontando los conocimientos básicos esperados en las asignaturas con la
realidad de los alumnos. Debido a la pandemia de COVID-19, las acciones se desarrollaron
en formato remoto, utilizando ropa nueva para las clases y actividades.
PALABRAS CLAVES: Educación física; programa de pasantía académica; educación
superior; pandemia de COVID-19.
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RESUMO
O trabalho divide com a comunidade acadêmica, a experiência dos cursos de educação física
da Universidade Federal de Jataí na reformulação do Projeto Pedagógico de Curso, visando
a adequação à Resolução CNE Nº 06/2018. O processo repercute a disputa de distintos
projetos de formação em âmbito local, balizada pela dubiedade e imprecisão das atuais
diretrizes para orientar a (re)organização dos cursos. Dessa contradição, observa-se o
avanço da defesa de uma formação fragmentada na área.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; diretrizes curriculares; projeto de formação.
INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é dividir com a comunidade acadêmica da educação
física/ciências do esporte, a experiência dos cursos de educação física da Universidade
Federal de Jataí (UFJ) na reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), para adequar
à Resolução CNE Nº 06/2018. No processo, observamos que a disputa por diferentes projetos
de formação, marcada ao longo da história, também repercute em âmbito local, dessa vez
balizada pela dubiedade e imprecisão das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN-EF)
para orientar a (re)organização dos cursos de educação física. Dessa contradição, observa-se
também o avanço de projetos que defendem uma formação fragmentada na área.
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DA NOVIDADE AO IMPASSE
Na UFJ são oferecidos os cursos de educação física na modalidade licenciatura e
bacharelado, desde 1994 e 2010, respectivamente. O curso de licenciatura recebeu último
ajuste para atender a Resolução CNE Nº 02/2015, que atualizava diretrizes para a formação de
professores, e o curso de bacharelado segue com a mesma proposta desde sua criação.
Em 2018 os docentes, por meio do Núcleo Docente Estruturante (NDE), deram início
ao trabalho de revisão dos PPCs vigentes com o intuito de aprimorar e dar consistência ao
projeto de formação. Com a publicação das DCN-EF em dezembro de 2018, o NDE, após
estudos e discussões, entendeu a oportunidade de construir um PPC com base na
possibilidade da dupla formação, preconizada pelo artigo 30, a qual obteve aprovação
colegiada em meados de 2019. Na proposta, vislumbra-se entrada única, matriz única e saída
única, em que o estudante se formaria, em dez semestres, em licenciatura e bacharelado.
Seguiram novas etapas de estudos e a previsão de conclusão da reformulação em 2020.
Contudo, com a pandemia da Covid-19, os trabalhos desaceleraram e, quando do retorno, em
meados de 2020, parte dos docentes passou a questionar a possibilidade de dupla formação,
alegando que a proposta estaria em desacordo com as DCN-EF, nomeadamente com o artigo
5º, que indica que no quarto semestre deve-se consultar o estudante sobre o itinerário
formativo que pretende seguir: licenciatura ou bacharelado.
Após aprovação das diretrizes, várias consultas, de diferentes Instituições de Ensino
Superior (IES), foram feitas ao CNE buscando informações sobre as possibilidades de
itinerários formativos e o entendimento que a DCN-EF procura dar aos artigos 5º e 30. Entre
as respostas, encontram-se aquelas dirigidas: I) à Pró-Reitora de Graduação, da Universidade
Federal do Espírito Santo, por meio do Ofício Nº 361/2019/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, de
18/06/2019; II) à Pró-Reitora de Graduação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
por meio do Ofício Nº 308/2020/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, de 03/072020; III) ao Diretor da
Faculdade de Educação Física e Dança, da Universidade Federal de Goiás, por meio do Ofício
Nº 310/2020/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, de 06/07/2020; e IV) ao Reitor da Universidade
Federal de Uberlândia, por meio do Ofício Nº 320/2020/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, de
09/07/2020. Além disso, o CNE emitiu o Parecer CNE/CES Nº 283/2020, de 21/05/2020,
com orientações sobre a forma de operacionalização, no cadastro e-MEC, das possibilidades
formativas previstas nas DCN-EF. Segue abaixo pontos importantes desses documentos.

No Ofício Nº 361/2019, o CNE esclarece dúvidas relacionadas: I) à possibilidade da
IES ofertar “apenas licenciatura”, “apenas bacharelado”, “as duas formações” ou “a
possibilidade da dupla formação”; II) à relação entre as DCN-EF com as DCN para formação
de professores (à época, a Resolução CNE Nº 20/2015). Dentre os 10 pontos do documento,
destacam-se:
5. Da leitura do artigo 5º, tem-se, portanto, que a IES poderá ofertar, a seu
critério, apenas bacharelado ou apenas licenciatura, ou, ainda, as duas
formações.
6. Importa destacar que a Resolução CNE/CES nº 6/2018 prevê a
possibilidade da dupla formação, conforme dispõe seu artigo 30:
Art. 30 As Instituições de Educação Superior poderão, a critério da
Organização do Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Educação Física,
admitir, em observância do disposto nesta Resolução, a dupla formação dos
matriculados em bacharelado e licenciatura (grifos nossos).

No Ofício Nº 308/2020, o CNE esclarece, dúvidas sobre: a) a escolha da habilitação
pelo estudante; b) o tipo de curso superior que o estudante se encontra matriculado na etapa
comum (esclarecida pelo Parecer CNE 283/2020); e c) compatibilidade de carga horária entre
as DCN-EF com as DCN para formação de professores (Resolução CNE Nº 02/2019). No
conjunto de esclarecimentos, consta no parágrafo conclusivo:
Assim, a IES que possui autorização para ofertar o curso superior de
Educação Física passa a ter a prerrogativa de fazê-lo em formato de
dupla formação, possibilidade preconizada no artigo 30 das DCNs,
delegando à Instituição, no âmbito de sua autonomia, adequar seu
Projeto Pedagógico de Curso e definir como ela se dará, inclusive no que
diz respeito ao remanejamento de vagas, respeitando o que determina a
Resolução para cada etapa de formação específica, resultando em diploma
único, devendo as terminalidades concluídas pelo aluno serem apostiladas
(grifos nossos).

No Ofício Nº 310/2020, o CNE esclarece dúvidas relacionadas: a) a percursos
formativos; b) à organização do estágio; c) à articulação da DCN-EF com a atual DCN de
formação de professores; d) ao campo de intervenção profissional em educação física. Entre
os 19 pontos elencados, transcrevemos o item 5:
5. Caso a IES oferte as duas formações, o ingresso no curso deverá ser único
e desdobrar-se em duas etapas: uma etapa comum a todos os alunos e, a

partir da escolha efetuada no 4º semestre, uma etapa específica ou, ainda,
ambas. A possibilidade de dupla formação, preconizada no artigo 30 das
DCNs, delega à Instituição, no âmbito de sua autonomia, adequar seu
Projeto Pedagógico de Curso e definir como ela se dará, inclusive no que
diz respeito à possibilidade de cursar, concomitantemente, as duas
formações, respeitando o que determina a Resolução para cada etapa de
formação específica, especialmente no que se refere à observância das
cargas horárias (1600 horas destinadas à etapa comum e 1600 horas
destinadas a cada etapa específica). O PPC do curso deverá, em função desta
permissão normativa, exprimir essa composição, se for o caso, com a
definição das cargas horárias das disciplinas, com os objetivos e as
respetivas diferenciações entre as duas habilitações bem definidos (grifos
nossos).

Em resposta parecida, no Ofício Nº 320/2020, o CNE presta esclarecimentos sobre: a)
percursos formativos; b) estágio; c) articulação da DCN/EF com a atual DCN de formação de
professores; d) atividades acadêmicas integradoras; e) autonomia da instituição na definição
da matriz curricular; e f) prazo para implementação das DCN-EF (prorrogado pelo Parecer
CNE Nº 498/2020).
Do exposto acima, ainda que não haja dúvida sobre a possibilidade da dupla formação,
prevista nas diretrizes, ratificada pelo CNE nos ofícios supracitados dirigidos às IES e,
importante relembrar, em acordo com a legislação sobre autonomia didático-pedagógica das
IES na elaboração de seus projetos pedagógicos e proposição de suas matrizes curriculares2, o
desfecho foi a aprovação pelo colegiado dos cursos de educação física da UFJ de uma
consulta ao setor jurídico da instituição sobre a) a possibilidade da dupla formação, de cinco
anos, ou b) a obrigatoriedade de ofertar os dois itinerários da etapa específica – bacharelado
ou licenciatura – de forma separada. Frente ao impasse, nesse momento a reformulação
encontra-se novamente desacelerada em virtude da expectativa com a resposta jurídica sobre a
matéria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse movimento, e sob um olhar panorâmico, concluímos esse sucinto relato
apontando três pontos, ao menos, de serem considerados pela comunidade acadêmica: a) um
deles é que a disputa entre projetos de formação mais progressistas ou mais conservadores,

Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/1996), o Parecer CNE/CES Nº
67/2003 e a Nota Técnica MEC Nº 793/2015.
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demonstrada por Taffarel (1993), David (2003), Nozaki (2004) e Ventura (2010) nas últimas
três ou quatro décadas, segue repercutindo em instâncias universais e particulares 3; b) outro
ponto é que as atuais diretrizes são marcadas por dubiedade e incerteza quando deveriam ser
claras e precisas na orientação aos cursos de educação física das IES; c) amplia espaço para o
avanço de projetos que defendem um tipo de formação fragmentada entre licenciatura e
bacharelado na área.

RESTRUCTURING THE PEDAGOGICAL PROJECT OF THE
PHYSICAL EDUCATION COURSE AT THE FEDERAL UNIVERSITY
OF JATAÍ: FROM THE POSSIBILITY OF DOUBLE EDUCATION TO
THE IMPASS
ABSTRACT
The work brings to academic community the experience of physical education courses at the
Federal University of Jataí in the restructuring of the Pedagogical Course Project, aiming at
adapting to CNE Resolution Nº 06/2018. The process reflects the dispute of different
formation projects at the local level, marked by the uncertainty and imprecision to
(re)organization of courses. From this contradiction, it is possible to observe the advance of
the defense of a fragmented formation in the area.
KEYWORDS: physical education; curriculum guidelines; formation project.

REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CURSO
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE JATAÍ:
POSIBILIDAD DE DOBLE FORMACIÓN AL IMPASSE
RESUMEN
El trabajo comparte con la comunidad académica la experiencia de los cursos de educación
física de la Universidad Federal de Jataí en la reformulación del Proyecto Pedagógico, a fin
de adecuarse a Resolución CNE N° 06/2018. El proceso refleja la disputa de diferentes
proyectos de formación a nivel local, marcado por la incerteza e imprecisión de las actuales
directrices para orientar la (re)organización de los cursos. Se observa el avance de la
defensa de una formación fragmentada en el área.
No âmbito normativo, representados emblematicamente pela Resolução CFE Nº 03 de 1987, pela Lei
9.696 de 1998, pela Resolução CNE Nº 07 de 2004, pela minuta para DCN elaborada em 2015 no
contexto de várias reuniões e audiências com o CNE e, recentemente, pela Resolução CNE/CES Nº 06
de 2018.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA EM
TEMPOS DE PANDEMIA1
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RESUMO
Em face ao isolamento social necessário ao controle da pandemia, o PIBID adotou o Ensino
Remoto Emergencial de Ensino. O objetivo é compartilhar as vivências do PIBID-EF no
modelo ERE por duas estudantes-participantes. O relato de experiência, sinalizou
contribuições bem como alguns obstáculos formativos enfrentados. Conclui-se que, o PIBID
no ERE depara-se com problemas, porém cria-se oportunidade para a melhoria da formação
docente.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Educação Física; Formação Docente.
INTRODUÇÃO
A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, teve início na China,
especificamente na cidade de Wuhan em dezembro de 2019. Dentre as estratégias tomadas
pelo governo, de modo a minimizar as ações do vírus e suas consequências, tem-se o
isolamento social (BRASIL, 2020).
Neste sentido, na segunda quinzena de março de 2020, escolas e centros universitários
tiveram que manter as portas fechadas com intuito de evitar a circulação do vírus e impedir
maiores problemas. Assim, surgiu à necessidade de reinventar o ensino, para manter as
atividades educacionais com o Ensino Remoto Emergencial (ERE), que é “uma proposta de
ensino emergencial para realização de atividades acadêmicas, por meio da utilização de
diferentes recursos tecnológicos, a fim de garantir o distanciamento social, recomendado
pelas autoridades sanitárias e de saúde diante da Pandemia da Covid-19” (PROGRAD- UFG,
2020, np).
O Programa de Iniciação à Docência (PIBID) iniciou durante a pandemia, como
encontros em plataformas digitais como meio remoto emergencial. Pois se trata de uma
1
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política que dialoga e retrata a ação, a reparação e a formação docente para a qualificação e
valorização da formação de professores da educação básica, ou seja, indispensável para o
trabalho pedagógico desenvolvido nestes moldes (BRASIL, 2020).
Dado o exposto, o objetivo deste trabalho é compartilhar as experiências pedagógicas
vivenciadas no PIBID no modelo ERE durante a pandemia da COVID 19 por duas estudantes
bolsistas.
METODOLOGIA
O relato foi elaborado a partir de vivências no PIBID - subprojeto Educação Física
2020/2022, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Por intermédio da professoracoordenadora, as estudantes tiveram total autonomia para realizar os encontros, análises e a
escrita do relato. As reuniões tiveram início no dia 12 de março de 2021 via Google Meet,
foram realizadas às segundas-feiras, com encontros também às sextas-feiras, a partir das 17
horas e às 20 horas. As mesmas tiveram como objetivo a discussão dos textos, debates,
pesquisas e coletas de dados bibliográficos para fomentar as problematizações da dupla e
como forma de estabelecer ponderações e reflexões.
Prodanov e Freitas (2013) definem a pesquisa como sendo a capacidade de captar
dados e/ou conhecimentos sobre o problema investigado, consistindo na observação dos
fenômenos e fatos na forma como ocorrem, coletando informações e registrando as variáveis
relevantes para analisá-las.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A autonomia atribuída à dupla trouxe uma apropriação do que é a seriedade do
trabalho docente com relação à pesquisa, respeito e responsabilidade em ser um professor de
forma orgânica. Manter os encontros, organizar documentos, escrever, discutir, tudo fizeram
com que ampliassem a visão e a empatia com o trabalho docente, principalmente neste
momento ímpar em ter somente as plataformas digitais para mediar às trocas.
Com a pandemia, as relações entre os supervisores e estudantes permaneceram com
níveis de participação distintos, sendo os professores os interlocutores do processo e os
discentes como meros ouvintes. Não por impedimento, visto que os encontros
proporcionaram atividades e momentos de diálogos, mas por receio individual em dialogar

gerado durante os encontros. Do mesmo modo, em razão da carga de conhecimento e
domínio demonstrado pelos professores-coordenadores, criou-se uma lacuna entre as trocas
de ideias e vivências imprescindíveis para a ascensão ao trabalho docente, ou seja, por
demonstrarem ter autoridade com o conteúdo transparente, irrelevantes qualquer que seja a
contribuição que venha das nossas perspectivas que se encontram ainda em processo.
O diálogo em qualquer meio coletivo é de suma importância, pois é através dele que
podemos, não apenas transmitir algo, mas a troca seja de ideias, informações, experiências,
conhecimentos e saberes; o diálogo é uma peça-chave para o aprendizado ativo, como já dito
anteriormente. Freire (1996), fala sobre a dialógica, que funciona como a interação entre os
sujeitos e dessa interação surge à transformação que permitiria o confronto de conhecimentos
e saberes e, desse confronto, seria possível o surgimento de algo novo, ideias, saberes e
conhecimentos inéditos. Nesta perspectiva, é primordial o estudante assumir um papel ativo,
proativo e protagonista no processo de aprendizagem, de modo a manter sua autonomia
(FREIRE, 1996).
Segundo Costa (2015, p. 3218), “[...] é fundamental que o aluno participe ativamente
do processo, pois este aprende mediante o conhecimento que produz. As estratégias mantêm a
motivação constante por mais tempo de acordo com o esforço e autorregulação para que esta
finalidade se cumpra”. Assim, para se alcançar um dos objetivos do PIBID com relação à
inserção dos licenciados de Educação Física no cotidiano de escolas da rede pública de ensino
de Goiânia e região metropolitana, a fim de estimular a construção coletiva e interdisciplinar
de experiências metodológicas, tecnológicas e de trabalho docente de caráter inovador, é
necessário que os participantes construam a identidade docente e se coloquem
como detentores do seu processo de formação.
Em meio a todas estas observações, tem-se ainda a crise econômica, que tencionou os
debates levantados em virtude do itinerário de uso do recurso destinados a manutenção
durante participação do projeto para o complemento na renda familiar que tem sido afetada
drasticamente pela pandemia. É notório que essa realidade já faz parte de muitos estudantes
bolsistas, principalmente em Institutos de Ensino Superior do país.

Segundo trabalhos

realizados por Burggrever e Mormul (2017), o uso da bolsa-auxílio tem se voltado para a
permanência estudantil, o que é fator motivacional no interesse na entrada dos bolsistas.
Assim, deve-se destacar a necessidade de investir na formação, de maneira a criar condições

mínimas para o trabalho docente desenvolver nos participantes as dimensões formativas e
contribuição na prática profissional que a universidade e programas como o PIBID possuem,
não somente como meio de custeio.
A precariedade dos serviços públicos, acentuada com a Emenda
Constitucional nº 95/2016, aprovada no Governo Temer, deixa ainda
mais evidente a necessidade de investimentos públicos nas áreas
sociais. Nunca o país precisou tanto de ciência, tecnologias e políticas
públicas e, infelizmente, tem tão pouco a oferecer para o
enfrentamento dessa crise [...] (CARDOSO; MENDONÇA, p. 642,
2020).

Além de contribuir com reflexões acerca do trabalho docente relacionado a Educação
Física no contexto escolar, contribui com um caráter histórico-crítico para debates de nuances
sociais que estão estritamente ligadas e que fazem parte da nossa alçada como mediadores do
conhecimento. O fato de analisarmos a relação das bolsas com o programa faz com que
sejamos ativos no processo de legitimação das conquistas históricas e culturais alcançadas
durante a história política, social e educacional do campo ao qual estamos sendo preparados
para atuação docente.
Continuar a caminhada, mesmo diante dos desafios, ratifica a Educação Física escolar
como componente curricular que, por ser patrimônio cultural da humanidade tem de ser
apresentado e apropriado para que os estudantes se reconheçam dentro deste processo de
humanização e que por isso deve ser trabalhado no ambiente escolar em sua completude de
forma responsável e respeitosa para com quem se ensina (COLETIVO DE AUTORES, 1992;
FREIRE, 1996).
Segundo Oliveira (2013), o PIBID mesmo de maneira remota, estimula a legitimação
dos cursos de licenciaturas, o que desabilita a baixa relevância do status da profissão docente
e dos estigmas que são remetidos e que se vislumbram em diversas narrativas sociais
ilegítimas. As contribuições do programa alcançam ainda os escritos de Adorno (1995) que vê
na educação a oportunidade de evitar a barbárie e alcançar a emancipação do sujeito e que é
através dela que conhecemos o passado e evitamos ou contribuímos para eventos retrógrados
da história voltem a ocorrer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões intensificam a necessidade de articulações para preservação de uma
prática docente de qualidade, com políticas de formação que sejam capazes de contemplar a
seriedade do trabalho docente. Nota-se, a imprescindibilidade de mudanças de didáticas,
requeridas pelo ERE, para que mesmo dessa forma, ainda tenha uma aprendizagem de
qualidade, o que se busca com a política pública tão importante como é o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Não descartamos o olhar empático com o
trabalho assíduo desenvolvido, pois compreendemos que transpor algo que foi estruturado e
planejado para ações pedagógicas práticas do âmbito presencial para o modelo virtual, sem
contato, tão repudiado nos planejamentos educacionais é um desafio.
Por fim, para minimizar os danos causados pela realidade desencadeada na pandemia
com relação à formação e os problemas apresentados no PIBID, é necessário à busca por
soluções, ferramentas e formas de aprimoramento. Além de que é importante analisar o
processo em sua totalidade, não omitindo os problemas, de modo a contribuir para concretude
do PIBID.

EXPERIENCE REPORT: PIBID PHYSICAL EDUCATION IN TIMES
OF PANDEMIC
ABSTRACT
In view of the social isolation necessary to control the pandemic, PIBID adopted Emergency
Remote Teaching Teaching. The objective is to share the experiences of PIBID-EF in the ERE
model by two participating students. The experience report, together with the bibliographic
study, signaled contributions as well as some training obstacles faced. It is concluded that the
PIBID in the ERE faces problems, but it creates an opportunity for teacher training and
pedagogical work.
KEYWORDS: PIBID; PE; Teacher Training.

INFORME DE EXPERIENCIA: EDUCACIÓN FÍSICA PIBID EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
RESUMEN
En vista del aislamiento social necesario para controlar la pandemia, PIBID adoptó la
Enseñanza Remota de Emergencia. El objetivo es compartir las experiencias de PIBID-EF en
el modelo ERE por dos estudiantes participantes. El relato de experiencia, junto con el
estudio bibliográfico, señaló aportes así como algunos obstáculos formativos enfrentados. Se
concluye que el PIBID en el ERE enfrenta problemas, pero genera una oportunidad para la
formación docente y el trabajo pedagógico.
PALABRAS CLAVE: PIBID; Educación Física; Formación de profesores
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REPENSAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA POR MEIO DE PRESSUPOSTOS TEÓRICOS1
Bruno Vasconcellos Silva,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Zenólia Christina Campos Figueiredo,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
RESUMO
Disserta, por meio de um mapa conceitual, sobre pressupostos significativos nos
espaços/tempos de formação continuada dos professores de educação física. Esse processo
pode e deve ser repensado a partir de conceitos que emergem e se imbricam nas seguintes
temáticas: perspectiva crítica; epistemologia da prática; saber-fazer e; o movimento de
profissionalização docente. Compreendemos que não pode ser atribuída uma mera
concepção teórica a ser projetada na formação continuada.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Educação Física; Docentes.

INTRODUÇÃO
O texto tem como finalidade discutir pressupostos significativos para os
espaços/tempos das formações continuadas de professores de educação física escolar. Esses
podem ser princípios orientadores para um repensar perene do processo formativo docente.
O estudo trata-se de um recorte das construções teóricas de uma pesquisa de
dissertação de mestrado, cujo fim foi avaliar uma formação continuada de professores de
educação física, do ensino fundamental, desenvolvida numa Rede Municipal de Ensino, 2
numa relação dialógica, mediada pelo pesquisador, professor dessa Rede, bem como
subsidiada pelos princípios da reconstrução coletiva e colaborativa.3
O mapa conceitual (Figura 1), ilustra que a formação continuada parece que está
envolta em conceitos que emergem e se imbricam a partir dos seguintes temas: a perspectiva
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória do Estado do Espírito Santo – composta
pelos seguintes municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
3
Trata-se de um recorte de um relatório final de dissertação de mestrado, de um Programa de PósGraduação em Educação Física. Deixamos as construções analíticas do trabalho de campo
propriamente dito, a ser apresentado para publicação em outro momento.
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crítica, a epistemologia da prática, o saber-fazer dos professores e o movimento de
profissionalização docente, esse parece atravessar todas as três discussões.
Temáticas que reforça uma perspectiva referenciada na troca de experiências. Valoriza
o profissional como detentor de um saber específico. Consolida uma cultura docente contínua
que seja coletiva e colaborativa. Fomenta a corresponsabilidade com a autoria e protagonismo
no processo, bem como uma autonomia contextualizada.
Figura 1 ‒ Mapa conceitual: amálgama de conceitos que emergem em torno da formação
continuada docente4

Fonte: Do autor.

Tais conceitos, que se interligam como um emaranhado de teias, se apresentam de
forma amálgama na formação continuada. Nesse sentido, nos tópicos subsequentes,
pretendemos fundamentar melhor essas discussões que envolvem o entorno do processo
formativo docente.

4

Para identificar tais conceitos que parecem emergir em torno da formação continuada, segundo nossa
ilustração, debruçamo-nos, sobretudo, sobre os estudos dos seguintes autores: Arroyo (2000), Tardif
(2002) e Nóvoa (2002).

POR UMA VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E HUMANAS
A proposta na qual os acadêmicos produzem conhecimentos para serem aplicados e,
por conseguinte, resolverem os problemas da prática é denominada de racional técnica. Tal
modelo afirma que a atividade docente é, sobretudo, instrumental, dirigida para a solução de
problemas e para a aplicação de teorias e técnicas científicas.
Segundo Arroyo (2000), esse modelo prepara para dar conta das competências
fechadas, incluindo no processo formativo uma autoimagem reduzida da função social do
professor e da escola. São gerações docentes herdeiras dos preceitos tecnocráticos, do
autoritarismo, do modelo produtivo modernizado, do modelo científico utilitário e do
pensamento único neoliberal.
Em contraposição, para Tardif (2002), os saberes das ciências da educação e das
instituições de formação docente não podem fornecer respostas precisas sobre o “como
fazer”, pois os professores tomam decisões e desenvolvem estratégias de ação em plena
atividade, sem poder apoiar-se no “saber-fazer” técnico-científico.
Essa perspectiva, da racionalidade crítica, visa a compreensão das complexas relações
presentes no cotidiano, tendo o docente como ator ativo que, em seu percurso auto formativo,
desenvolve a capacidade de reconstruir seus próprios conhecimentos, por meio da necessidade
de utilização desses saberes, de suas experiências, de seus contextos e da própria formação.
Assim, aprendizagem se dá no processo de interação. Portanto, nas lidas cotidianas são
utilizados conhecimentos práticos provenientes do mundo vivido, dos saberes do senso
comum e das competências sociais. As técnicas não se apoiam nas ciências ditas positivas,
mas nos saberes do dia-a-dia (ARROYO, 2000).
Sugerimos, conforme Nóvoa (2002), uma nova presença docente, inviabilizando as
polarizações do trabalho pedagógico entre concepções/especialistas e execuções/professores.
Então, endossamos fomentar as pedagógicas híbridas. Essas valorizam competências técnicas
e humanas, com imagens docentes também híbridas (ARROYO, 2000).
REPENSAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE
Para repensar o processo de formação continuada docente, parece-nos interessante
partir da compreensão de Tardif (2002, p. 10) sobre a epistemologia da prática profissional:

“[...] conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho
cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”.
Nesse sentido, Arroyo (2000) propõe um espaço/tempo de escuta dos docentes, cujo
fim é proporcionar materiais de estudo, trocas e partilhas de saberes e experiências. Esse
processo, para Nóvoa (2002), possibilita a defesa da especificidade, superando os limites de
cada área/disciplina, na qual emerge melhor e mais fundamentada, bem como podem ser
encarados como questões da docência.
Assim, os professores podem ser dirigentes da própria prática formativa. Exercendo
uma construção coletiva, articulando suas experiências com a ressignificação teóricopedagógica. Aprendizado que requalifica, despolariza funções, cria um novo perfil, edificando
uma direção de dentro, sem necessidade da eterna tutelagem de profissionais externos às
escolas (ARROYO, 2000).
Portanto, parece-nos relevante repensar a formação continuada dos professores de
educação física escolar, por meio de princípios que se aproximem dessa proposta, na qual
possibilite instituir novas relações entre os docentes com o saber pedagógico e científico, de
maneira que sobrepuje a ausência de teorização e sistematização do trabalho docente
(NÓVOA, 2002).
OS SABERES DOS MESTRES DE OFÍCIO
Segundo Arroyo (2000), apenas os mestres de ofício sabem determinado fazer,
aprenderam os seus segredos, saberes e artes. Tais predicados podem ser associados à função
docente, visto que o termo ofício de mestre remete à memória (docente) e o termo ofício
conduz à artífice, que sugere um fazer profissional qualificado, um saber de ofício, o domínio
de um saber específico.
Esse saber específico dos professores é variado, plural e heterogêneo, possibilita a
formação de um amálgama de diferentes saberes, construídas, relacionadas e mobilizadas de
acordo com a exigência da prática pedagógica (TARDIF, 2002; ARROYO, 2000).
Para Tardif e Raymond (2000), os saberes-fazeres relacionados com o trabalho
docente são temporais. As situações da lida exigem dos professores conhecimentos,
competências, aptidões e atitudes específicas que só podem ser adquiridos e dominados
progressivamente, em contato com essas mesmas circunstâncias.

Os saberes personalizados, também situados, são construídos e utilizados em função
de uma situação de trabalho. Ganham sentido, dentro de um contexto onde os saberes são
construídos pelos atores em função dos ambientes de trabalho. São apropriados, incorporados,
subjetivados, difíceis de dissociar das pessoas (TARDIF, 2002).
A constituição dos saberes docentes se refere igualmente às experiências do presente e
do passado e do conhecimento adquirido no contexto de sua vida pessoal, familiar e escolar.
A integração dos saberes à prática profissional acontece majoritariamente por processo de
socialização das experiências pré-profissionais ou de socialização profissional (TARDIF;
RAYMOND, 2000).
Nesse sentido, Arroyo (2000) afirma que o ofício de mestre se tece entre os fios que se
cruzam na produção social, política, cultural e religiosa. Fios que podem ser separados para
análises e esclarecimentos. Contudo, na vivência, a separação é mais lenta e difícil. O tecido é
reforçado no cotidiano escolar que está imerso na comunidade e nas famílias. Esses fios não
se desfazem com quereres, discursos, análises ou pesquisas.
Então, quando o coletivo expressa suas vivências e consciência em sentimentos e
práticas, aprende-se uma cultura política tecida nos fios do sentimento e da prática
profissional, cultura aprendida nas superações. Essas podem ser promovidas no processo de
formação continuada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a formação continuada precisa ser um componente de mudança; não
uma condição prévia da modificação. A formação não se faz antes das alterações, faz-se
durante, produzindo inovação e busca dos melhores percursos, não conduz diretamente à
qualificação, caso contrário dificultaria uma apropriação crítica das realidades educacionais.
A melhoria da formação continuada dos professores de educação física não atribui-se
a uma mera concepção teórica a ser projetada nas Redes de Ensino. É uma ampla mudança,
que suscita a carência de reações a este estudo, para que atenda à realidade docente da escola
ao provocar a ruptura com algumas perspectivas cristalizadas.
Fomentar esses pressupostos teóricos, conforme ilustrado no mapa conceitual,
permite-nos almejar alterações mais concretas tanto nos espaços/tempos das experiências
formativas das Redes de ensino, quanto na lida cotidiana dos professores de educação física.

RETHINKING THE CONTINUING EDUCATION OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS THROUGH THEORETICAL
ASSUMPTIONS
ABSTRACT
Disseminate, through a conceptual map, about significant assumptions in the spaces / times of
continuous formation of physical education teachers. This process can and should be
rethought from concepts that emerge and intertwine in the following themes: critical
perspective; practice epistemology; know-how and the professional professionalization
movement. We understand that a mere theoretical conception cannot be attributed to be
projected in continuing education.
KEYWORDS: Continued Formation; Physical Education; Teachers.

REPENSAR LA FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS PROFESORES
DE EDUCACIÓN FÍSICA POR MEDIO DE PRESUPUESTOS
TEÓRICOS
RESUMEN
En el caso de los profesores de Educación Física se deduce, por medio de un mapa
conceptual, presupuestos significativos en los espacios / tiempos de formación continuada de
los profesores de Educación Física. Este proceso puede y debe ser repensado a partir de
conceptos que emergen y se imbrican en las siguientes temáticas: perspectiva crítica;
epistemología de la práctica; saber hacer y; el movimiento de profesionalización docente.
Entendemos que no se puede atribuir una mera concepción teórica a proyectar en la
formación continuada.
PALABRAS CLAVES: Formación Continuada. Educación Física. Docentes.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ASSOCIAÇÕES COM AS
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RESUMO
O objetivo do estudo foi identificar as representações sociais que os alunos compartilham
sobre a educação física. Utilizamos como método a Teoria das Representações Sociais de
Moscovici. Os principais resultados foram: associações da EF com o contexto sociocultural
são pouco expressivas; as associações da EF às evocações “Pedagógicas” estão em uma
zona de contraste de significação. Constatamos que as representações da EF na formação de
professores não estão associadas à subárea pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Representação social; Docência; Formação.
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INTRODUÇÃO
No final da década de 1990 observou-se no campo da Educação Física (EF) a
emergência de três subáreas: pedagógica, sociocultural e biodinâmica. Estas demarcam os
agentes do campo da EF em subgrupos dentro do próprio campo a partir do interesse em
objetos de estudo. Em síntese, aqueles que se dedicam aos objetos de conhecimento que têm
como base epistemológica as ciências biológicas se enquadram na subárea biodinâmica. Já
aqueles que investigam a EF a partir das ciências humanas/sociais são associados às subáreas
pedagógica e sociocultural (TRIANI; TELLES, 2019).
No que se refere às subáreas, há no campo acadêmico da EF brasileira discussões que
evidenciam um descompasso entre elas, demonstrando, por um lado, o alargamento da
biodinâmica e, por outro, a retração das demais subáreas (FÓRUM..., 2015; Op. Cit., 2019).
Se por um lado a EF cresce enquanto campo científico, por outro a falta de diálogo não é
vantagem para nenhuma das subáreas, na medida em que a EF é caracterizada pela
diversidade epistemológica (HALLAL; MELO, 2017).
Uma limitação nas discussões sobre as tensões entre as subáreas da EF está que os
estudos se dedicam à pós-graduação (Op. Cit., 2019), deixando em segundo plano o
descompasso das subáreas na graduação. Assim, o objetivo deste artigo é identificar quais são
as representações sociais (RS) sobre EF na formação de professores (FP) na perspectiva de 2
grupos de estudantes de graduação de duas instituições do Rio de Janeiro (RJ), bem como
suas associações com as subáreas supracitadas.
MÉTODO
Optamos pelo referencial metodológico da Teoria das RS (MOSCOVICI, 2012),
oriundo da Psicologia Social. Dentre as diferentes abordagens dentro do campo, esse estudo
optou pela abordagem Estrutural da Teoria das RS, na medida em que é a amplamente
recomendada quando o objetivo do estudo é a identificação do Núcleo Central (NC) e do
sistema periférico (SP) das RS de um determinado grupo.
A pesquisa contou com a participação de 94 estudantes, de diferentes períodos, do
curso de licenciatura em EF de duas instituições públicas da cidade do RJ. Desses, 57 foram
da UFRJ e 37 da UERJ. Estas são as únicas instituições públicas que possuem o curso de EF

no município. O tamanho da amostra foi determinado de forma não probabilística e a
constituição dos grupos se deu por conveniência e aleatoriamente.
A coleta de dados se deu por meio do Teste de Associação Livre de Palavras (SÁ,
1996). Nele, os alunos escrevem as 5 primeiras palavras que pensarem sobre um determinado
termo indutor, no caso, o termo foi “educação física”. Em seguida, os estudantes as
classificam segundo o grau de importância, atribuindo o número um para a mais importante,
até 5 para a menos importante.
O tratamento dos dados seguiu a orientação de Sá (1996), no qual o foco é a
identificação dos elementos centrais e periféricos das RS. Nesse sentido, as palavras ditas
pelos estudantes foram organizadas em grupos semânticos a fim de estabelecer a ordem média
de evocações (OME) e a frequência (F).
Após a distribuição das evocações em três categorias correspondentes às três subáreas
da EF, foi organizado um quadro com 4 quadrantes (VERGES, 2007), no qual o primeiro
corresponde ao NC e os demais ao SP. Para determinação dos elementos de cada quadrante,
calculamos a OME de cada grupo (∑G/f (G = grau de importância; f = frequência do grupo),
a média das frequências (f = ∑f/GS (∑f = somatória das frequências de todos os grupos; GS =
quantidade de grupos semânticos)), bem como a média das OME (∑OME/GS (somatória das
OME de cada grupo; GS, número de grupos semânticos).
A coleta de dados atendeu a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
concernente à ética em pesquisa com seres humanos. Os partícipes preencheram Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, Parecer 3.329.208 de 16/05/2019.
RESULTADOS
As palavras ditas no teste foram alocadas em uma categoria/subárea da EF. Para saber
qual subárea o estudante estava associando, foi solicitado que ele escrevesse uma frase para
cada uma das evocações, possibilitando assim identificar a palavra contextualizada.
O registro foi de 284 palavras ditas, que foram distribuídas entre três grupos
semânticos. A análise dos dados apresentou uma OME de 2,96 e Frequência de 95. O Quadro
1 faz referência ao quadro de 4 casas composto pelo resultado das evocações associadas às
três subáreas da EF pelo grupo de estudantes da UFRJ.

Quadro 1. Categorias ditas pelos estudantes de licenciatura em EF da UFRJ (n = 57)
Elementos centrais – 1º quadrante

Elementos intermediários – 2º quadrante

Alta f e baixa Ordem Média de Evocações F ≥ 95 e

Alta f e alta Ordem Média de Evocações F ≥

OME < 2,96

95 e OME ≥ 2,96

Grupo semântico de palavras

Freq. OME

Grupo semântico de palavras
Sociocultural

Elementos intermediários – 3º quadrante

Freq. OME
105

3,47

Elementos periféricos – 4º quadrante

Baixa f e baixa Ordem Média de Evocações F < 95 e Baixa f e alta Ordem Média de Evocações F <
OME < 2,96

95 e OME ≥ 2,96

Grupo semântico de palavras

Freq. OME

Pedagógica

91

2,87

Biodinâmica

88

2,56

Grupo semântico de palavras

Freq. OME

Fonte: Adaptado de Abric (1984).

Na perspectiva da Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1984), as RS de um grupo
organizam-se a partir do NC. Vittorazzi, Gouveia e Silva (2020), afirmam que o primeiro
quadrante corresponde a esse núcleo, na medida em que nele encontram-se as evocações de
alta (>) Frequência e baixa (<) OME, isto é, evocações mais frequêntes e que os estudantes
hierarquizaram como mais importantes. Contudo, nota-se no Quadro 1 que nenhuma das
subáreas preencheu esse quadrante.
O segundo quadrante, dos elementos intermediários, denominado também de Primeira
Periferia (Ibid., 2020), apresenta as evocações de alta Frequência, porém hierarquizadas em
menor grau de importância pelos alunos. Sendo assim, com Freq. de 105 evocações e OME
de 3,47 a subárea “Sociocultural” foi a categoria presente na Primeira Periferia das
representações sociais desse grupo.
Os elementos intermediários do terceiro quadrante são também conhecidos como Zona
de Contraste (Ibid., 2020), pois as evocações que ali estão presentes são prontamente

emergentes e hierarquizadas com alto grau de importância pelos alunos, porém manifestam
baixam frequência. Ou seja, algumas pessoas do grupo atribuem importância a essas
categorias. Nota-se, portanto, nesse quadrante as subáreas “Pedagógica” com Freq. de 91,
OME de 2,87 e “Biodinâmica” com 88 de Freq. e 2,56 de OME.
Nenhuma das subáreas preencheu o quarto quadrante dos Elementos Periféricos (SÁ,
1996). Possivelmente porque nele encontam-se os grupos semânticos de palavras tardiamente
ditas e de baixa frequência. Como foram somente três categorias, talvez fosse possível a
presença de uma das subáreas nesse quadrante se houvesse um distanciamento expressivo
entre as subáreas, algo não observado nesse grupo. Ainda que a nenhuma das subáreas tenha
preenchido o quadrante do NC, das 88 evocações da “Biodinâmica” ela foi o grupo semântico
de palavras que teve média de evocações mais baixa, ou seja, os maiores graus de importância
foram atribuídos aos termos dessa categoria.
Para o grupo de estudantes da UERJ o registro foi de 174 palavras ditas, que foram
distribuídas em um grupo semântico correspondente. Após o tratamento dos dados obteve-se
uma OME de 2,98 e Frequência de 58 (Quadro 2).
Quadro 2. Categorias ditas pelos estudantes de licenciatura em EF da UERJ (n = 37)
Elementos centrais - 1º quadrante
Elementos intermediários - 2º quadrante
Alta f e baixa Ordem Média de Evocações F ≥ 58 e

Alta f e alta Ordem Média de Evocações F ≥

OME < 2,98

58 e OME ≥ 2,98

Grupo semântico de palavras
Biodinâmica

Freq. OME
69

Grupo semântico de palavras

Freq. OME

2,84

Elementos intermediários - 3º quadrante

Elementos periféricos - 4º quadrante

Baixa f e baixa Ordem Média de Evocações

Baixa f e alta Ordem Média de

F < 58 e OME < 2,98

Evocações F < 58 e OME ≥ 2,98

Grupo semântico de palavras

Freq.

Pedagógica

48

OME Grupo semântico de palavras
2,54

Sociocultural

Freq. OME
57

3,54

Fonte: Adaptado de Abric (1984).

Observa-se no Quadro 2 que a “Biodinâmica” corresponde a uma Freq. de 69 e OME
de 2,84. Esses resultados expressam que, do ponto de vista da Teoria do NC (ABRIC, 1984) e
da Teoria das RS (2012), a EF possui uma significação vinculada à subárea “Biodinâmica”
para esse grupo de estudantes.
Nenhum grupo semântico obteve os resultados de Freq. e OME adequado para estarem
na Primeira Periferia, já no terceiro quadrante pode-se identificar a subárea “Pedagógica”,
representada com Freq. de 48 e OME de 2,54. Considerando que esse quadrante ilustra os
elementos de baixa frequência e que poucos membros do grupo associaram a EF a essa
subárea, observa-se que mesmo sendo um grupo de estudantes do curso de licenciatura, as
associações da EF às evocações “Pedagógicas” ainda se encontram em uma zona de constrate
de significação.
A subárea “Sociocultural” com Freq. de 57 e OME de 3,54 foi alocada no quadrante
dos Elementos Periféricos, SP (SÁ, 1996) e/ou ainda Segunda Periferia (Op Cit., 2020),
contexto em que se inserem elementos menos significativos das representações sociais. Esse
resultado demonstra um indício de que para esse grupo as associações da EF com o contexto
sociocultural da área são pouco expressivas e têm, entre todas as associações possíveis, o
menor grau de importância.
Comparando os grupos semânticos que representam o NC das RS dos alunos dos
cursos de licenciatura da UFRJ com os da UERJ, percebe-se que são grupos distintos, na
medida em que as RS entre grupos são diferentes. Portanto, ainda que ambos os grupos sejam
de estudantes do curso de licenciatura em EF, por possuírem diferentes núcleos, espera-se que
manifestem diferentes RS sobre o mesmo objeto.
CONCLUSÃO
A investigação constatou que as representações sociais da EF na FP não estão
associadas à subárea pedagógica, ainda que o estudo tenha sido desenvolvido em 2 cursos de
licenciatura. Ademais, as RS mais significativas encontradas em um dos grupos associaram a
EF à subárea biodinâmica.

SOCIAL REPRESENTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN
TEACHER TRAINING: ASSOCIATIONS WITH THE SUB-AREAS
ABSTRACT
The aim of the study was to identify the social representations that students share about
physical education. We use Moscovici's Theory of Social Representations as a method. The
main results were: PE associations with the socio-cultural context are not very significant;
PE associations to “Pedagogical” evocations are in a zone of significant contrast. We found
that the representations of PE in teacher’s degree are not associated with the pedagogical
subarea.
KEYWORDS: Social representation; Teaching; Degree.

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN
LA FORMACIÓN DE PROFESORES: ASOCIACIONES CON LAS
SUBÁREAS
RESUMEN
El objetivo del estudio fue identificar las representaciones sociales de los estudiantes sobre la
EF. La Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici fue el método. Los principales
resultados son: las asociaciones de la EF con el área sociocultural no son significativas; Las
asociaciones de la EF con las evocaciones “pedagógicas” están en una zona de contrastes
significativos. Encontramos que las representaciones de la EF en la formación inicial no
están asociadas al subárea pedagógica.
PALABRAS CLAVES: Representación social; Docencia; Capacitación.
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RESUMO
A pesquisa traz como objetivo: identificar os elementos que constroem a identidade docente
dos professores iniciantes, sob o olhar do paradigma da complexidade. O estudo narrativo
com três professores de Educação Física deu origem a três categorias para compreender a
construção da identidade docente:a) os ciclos de trajetória de vida b) a auto-ecoorganização e c) os imprinting culturais. A complexidade de tornar-se professor emerge das
constantes interações e socializações com “outros”.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade docente 1; Trabalho docente 2; Cultura escolar 3.
INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado defendida no Programa de PósGraduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
aprovado pelo Comitê de Ética2 da UFSC.
Escolhemos por contextualizar o professor iniciante admitido em caráter temporário
(PIACT) na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) requer compreendê-lo a
partir da lente epistemológica do paradigma da complexidade de Edgar Morin. Para ampliar o
olhar sobre os professores iniciantes visualizamos a rede de acontecimentos que entrelaçam o
mundo destes docentes para ampliá-lo efetivamente a partir da complexidade de
acontecimentos, ações, retroações, interações, determinações, acasos que constituem o mundo
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fenomênico destes sujeitos (MORIN, 2015).
Estudar a identidade docente é conhecer o sistema3 em que o indivíduo está inserido,
não implica em separá-lo do seu meio, mas sim contextualiza-lo dentro do ambiente de
trabalho, considerando todos os acontecimentos e informações que atravessam a construção
do “eu” em uma relação de inseparabilidade e interação com o “outro” 4 . Este processo é
permeado de marcas sociais, culturais e econômicas que se inscrevem no indivíduo.
Denominada por Morin (2015) de imprinting cultural, a marca identitária construída na
infância se afirma na graduação carregada pelos professores iniciantes até o fim da carreira
docente, construída através da "auto-eco-organização" no meio em que se insere. Nesta
comunicação acadêmica, contamos essa trajetória identitária, que é atravessada pelo
imprinting cultural, em narrativas de professores que formam os ciclos de trajetórias de vida,
vivenciadas e experienciadas na entrada da carreira docente. Partido das reflexões e
compreensões essa pesquisa traz como objetivo: Identificar os elementos que constroem a
identidade docente dos professores iniciantes, sob o olhar do paradigma da complexidade.
METODOLOGIA
A metodologia escolhida para responder o objetivo desta pesquisa foi a narrativa, que
busca compreender as suas singularidades, as experiências, diferenças e a subjetividade dos
professores iniciantes contratados em caráter temporário no município de Florianópolis – SC.
Entende-se que a narração da vida é baseada em fatos reais, e permitirá ao sujeito invenção
de um sí autêntico (JOSSO, 2007), refletindo seus ciclos de trajetória.
O estudo foi realizado em duas instituições escolares da Rede Municipal de
Florianópolis-SC. Para a escolha dos sujeitos que participaram da pesquisa, foram construídos
os seguintes critérios:
a) atuar em uma ou mais escolas da Rede Municipal de Florianópolis;
b) os colaboradores precisavam estar trabalhando nessas escolas em regime de
contratação temporária;
c) participação espontânea na pesquisa;
O termo sistema passa à se entendido como a sociedade, e todos os elementos que compõe a culturas
que atravessam o sujeito.
4
É por meio dos outros (familia, escola, instituições, grupos, indivíduos, trabalho, etc.) e das relações
sociais estabelecidas nos percursos de vida, que a identidade se constrói.
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d) local de atuação (docentes que atuam em diferentes lugares na rede municipal de
ensino).
Dois professores e uma professora aceitaram participar do estudo. Da E.M.E.F
Oliveira o professor João, da E.M.E.F Nascimento a professora Sueli e o professor Garibaldi.
Para manter o anonimato e preservar os aspetos éticos da pesquisa, o nome das escolas e dos
sujeitos foram alterados
Devido às particularidades da pesquisa narrativa, foi utilizada a entrevista narrativa,
análise de, observação participante e

diário de campo. Esses instrumentos, a partir da

triangulação das informações e análise de conteúdo, deram suporte a construção da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo analítico possibilita compreender que a construção da identidade docente,
se apresenta através dos ciclos de trajetórias de vida narrados pelos professores iniciantes.
Estes ciclos mostram dentro de um espiral contínuo um percurso inacabado dentro da carreira
docente, mostrando suas escolhas e decisões para se afirmar como professor. Dentro dos
ciclos, o processo biográfico de reconhecer-se e situar-se no mundo se complementam com o
processo relacional de forma dialógica, que se desenvolvem de forma mútua nas diferentes
instituições formativas e contextos, através de interações e socializações com os “outros”.
Perante esses processos a construção das identidades só existe a partir das interações com os
“outros” (pessoa, mundo, sociedade, cultura, trabalho, etc.). Como afirmar Dubar (2005), não
há identidade na ausência de relação do sujeito com o outro.
A escolha pela carreira docente dos sujeitos desta pesquisa, aconteceu através de
diferentes interações e socializações com diferentes “outros” antes mesmo da entrada na
graduação. O processo de se reconhecer na carreira docente destes professores aconteceu em
diferentes espaços dentro da família e na escola. Os três professores, sujeitos deste estudo,
interagem em algum período temporal com a identidade visada em espaços familiares,
escolares. Neste sentido a socialização primária de acordo com Berger e Luckmann (2007)
antecede a docência, registrando uma primeira aproximação com a carreira docente. Mas a
afirmação da escolha pela carreira, acontece somente com a entrada e conclusão do curso de
graduação em Educação Física e neste espaço que a identidade visada no passado irá se
legitimar. O percurso formativo destes professores possui um caráter duradouro, um percurso
que mobiliza escolhas que se transformam em experiências. Os futuros professores percebem

a complexidade e o caráter inacabado de experiências. A relação das universidades e
faculdades com as redes municipais, estaduais e federais permitem quando ainda estudantes
de graduação, a aproximação com o ambiente escolar. Os sujeitos desta pesquisa, na formação
inicial, conseguiram experimentar diversos contextos, desde a sala de aula até fora dela. Os
três professores possuem em comum a participação em projetos de extensão ou estágios não
obrigatórios. Esses processos se tornam uma teia que atravessa diferentes momentos
históricos e vivências que constroem experiências marcantes no ciclo de vida dos professores.
Dentro de um processo cujo acontecimentos, ações, interações, determinações e acasos
constroem o percurso de formação da identidade docente.
A entrada no mundo do trabalho para os professores iniciantes é permeada de desafios
e muitas vezes enxergam nos processos seletivos para professores substitutos a oportunidade
de emprego. Os três professores encontraram na RMEF a oportunidade de efetivar o ingresso
na docência. Os professores João e Sueli comentam que ingressar como PIACT foi uma
questão de sobrevivência e de oportunidade.
“Virar professora ACT foi uma questão de oportunidade, foi a única que eu tive, foi a única que eu
fiz” (Professora Sueli).
“Eu virei professor ACT porque insisto em ser professor da Rede Pública, desde que eu virei
professor eu já havia decidido” (Professor João).

A construção da identidade docente do professor iniciante acontece a partir da
interação com o trabalho na RMEF dentro da cultura escolar. Esse encontro é formalizado
através de uma condição precária, o contrato temporário5. Logo ao se inserir no ambiente de
trabalho o professor iniciante sofre com as retroações deste tipo de contratação a
intensificação, a burocratização e a racionalização que geram proletarização do trabalho
docente, são evidenciadas na fala destes professores.
“O ACT é um contrato temporário é o contrato mais precário, mais precarizando da rede porque a
gente fica um mês sem salário, a gente não tem progressão na carreira por exemplo ano passado eu dei aula,
esse ano eu dei aula e não aumentou em nada meu salário, não aumentou em nada, em nenhum benefício não
tem benefício nenhum, vai passando os anos e não tem (Professor João)”.

As dificuldades marcam a vida dos professores iniciantes, a falta de condições
materiais, físicas, o planejamento isolado e o fato de estarem sob um contrato de trabalho
Os professores admitidos em caráter temporário no estado de Santa Catarina e no município de
Florianópolis são cercados de instabilidade e incerteza de continuidade no mundo do trabalho, rotina
atribulada, desvalorização salarial, falta de plano de carreira, impossibilidade de aproximação com a
cultura escolar, processo de planejamento individual, são características do contrato temporário.
5

precário fazem estes professores viverem a profissão como se fosse o último ano de atuação,
pois a incerteza de não saber o lugar que estarão no próximo ano deixa evidente a
preocupação com a sobrevivência na entrada de carreira.
O imprinting cultural imprime nos professores a marca de vivenciarem no início de
carreira a realidade dos PIACT. Essas marcas são incontornáveis, e se entrecruzam com
marcas advindas do processo biográfico e relacional na construção da sua identidade. Os
saberes e experiências acumulados fomentam um olhar atencioso para a sua inserção e
compreensão de dados dos contextos inseridos. O imprinting cultural incorporado nos
professores iniciantes influenciam diretamente a cultura escolar. As marcas construídas nos
diversos contextos formativos da identidade docente atravessam o indivíduo e transcorrem
nos espaços escolares, assim como a cultura escolar retroage sobre os sujeitos que ali se
encontram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com este estudo os ciclos de trajetórias docentes se aproximam dos
imprintings culturais, as marcas inscritas pelas culturas vivenciadas pelos sujeitos e
circunscrevem selos, durante a primeira infância. As experiências que marcam os professores
iniciantes são vivenciadas nas diversas culturas que alimentam e nutrem a identidade docente.
Os imprintings da cultura docente inscritos nos indivíduos mostram as concepções e
conhecimentos das instituições formativas materializados na identidade docente. Os
professores iniciantes, ao ingressarem no ambiente escolar, possuem imprintings das
experiências passadas, construídas nos diversos momentos de experimentação de tornar-se
professor. Essas marcas constroem a cultura docente.
Entende-se que o trabalho docente, observado pela lente epistemológica do paradigma
da complexidade, é um processo simplificado. Ao reduzir a relação de interações do professor
iniciante com as culturas em que o docente se insere, a complexidade se torna reduzida a um
processo fragmentado do indivíduo com o trabalho docente nas instituições escolares. Os
fenômenos da racionalização, burocratização e intensificação resultam na proletarização das
condições do trabalho docente. Os contratos temporários da rede municipal de ensino de
Florianópolis fazem com que os professores interajam constantemente com a proletarização.
As interações só existem quando há vínculo com as culturas instituídas dentro da organização

escolar. Só existe auto-eco-organização do professor iniciante quando existem relações de
trabalho com o meio em que está se inserindo. A instabilidade que gera a admissão a caráter
temporário gera uma evidente preocupação com a continuidade e sobrevivência na carreira
docente. Esses achados se aproximam com o pensamento de Morin (2005) ao apresentar que
o indivíduo se constrói a partir de aberturas e de trocas com o meio, que por sua vez se
reproduz neste movimento. A relação neste processo do professor iniciante com o trabalho
docente faz com que ele dialogue com a incerteza da continuidade na carreira docente.

A LOOK FROM THE COMPLEXITY PARADIGM ON THE
CONSTRUCTION OF THE TEACHING IDENTITY OF BEGINNING
TEACHERS ADMINISTERED TEMPORARILY
ABSTRACT
The research has as objective: to identify the elements that build the teaching identity of the
beginning teachers, under the perspective of the complexity paradigm. The narrative study
with three Physical Education teachers gave rise to three categories to understand the
construction of the teaching identity: a) the life trajectory cycles b) the self-eco-organization
and c) the cultural imprinting. The complexity of becoming a teacher emerges from the
constant interactions and socializations with "others".
KEYWORDS: Teacher identity 1; Teaching work 2; School culture 3.

UNA MIRADA DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE DEL
PROFESOR PRINCIPIANTE ADMINISTRADOS TEMPORALMENTE
RESUMEN
La investigación tiene como objetivo: identificar los elementos que construyen la identidad
docente de los docentes principiantes, bajo la perspectiva del paradigma de la complejidad.
El estudio narrativo con tres docentes de Educación Física dio lugar a tres categorías para
comprender la construcción de la identidad docente: a) los ciclos de trayectoria de vida b) la
auto-eco-organización c) la impronta cultural. La complejidad de convertirse en maestro
surge de las interacciones y socializaciones constantes con "otros".
PALABRAS CLAVE: Identidad docente 1; Trabajo docente 2; Cultura escolar 3.
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A PANDEMIA E O USO DE TECNOLOGIAS PARA TENSIONAR AS
RELAÇÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
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Angelita Alice Jaeger,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: tecnologias; gênero; educação física escolar
INTRODUÇÃO
A pandemia do Covid-19 marcou profundamente o ano de 2020 e impôs práticas e
experimentações no fazer pedagógico de docentes e discentes que mediadas pelas tecnologias
e desenvolvidas remotamente, revolucionaram as relações didático-pedagógicas. Diante dessa
realidade, objetivamos visibilizar o uso das tecnologias na adaptação de um projeto presencial
para o ambiente virtual com vistas a promover debates e aprendizagens que focalizem a
desconstrução dos estereótipos de gênero nas aulas de educação física escolar.
METODOLOGIA
Elaboramos ações mediadas pelas tecnologias construindo três vídeos para evidenciar
conceitos e questionários para avivar os conteúdos expostos. A comunicação e envio dos
materiais se deu pelo WhatsApp para 3 grupos (7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental) de
estudantes de uma escola estadual que possuíam smartphone com acesso mínimo à internet.
Os vídeos disponibilizados na plataforma Youtube de modo “não listado” continham em
torno de 5 minutos de duração cada e foram elaborados a partir de um roteiro que associava a
narração com imagens relativas ao conteúdo em tela.
O primeiro vídeo2 introduziu os conceitos de gênero e de estereótipo, obteve 51
visualizações e 11 respostas ao questionário. O segundo3 abordou o surgimento do futsal,
1
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atletas ídolos/as, salários desiguais, falta de patrocínio para as mulheres e preconceitos
vividos por elas, recebendo 20 visualizações e 7 respostas ao questionário. E o terceiro4
resumiu os conteúdos e instruiu sobre a atividade final onde os/as estudantes elaborariam um
texto refletindo sobre os temas em tela, acessado por 14 estudantes e resultando 1 resposta.
RESULTADOS
As respostas dos questionários indicam a rejeição de grande parte dos estereótipos de
gênero no esporte. A maioria dos/as estudantes negam que as diferenças entre homens e
mulheres nos esportes possuem justificativa biológica e afirmam que mesmo que essa
perspectiva seja disseminada pela sociedade, é questionável. Vale lembrar que historicamente
a Educação Física assentou seus saberes na área biológica (LOURO, 2004), os quais são
utilizados para hierarquizar, classificar, diferenciar e separar meninos e meninas nas aulas de
educação física (DORNELLES, 2007). Os/As estudantes apontam que os homens produzem
de modo mais frequente atos violentos nos esportes, buscando reafirmar a superioridade física
(MATTHEWS, 2015). Além disso, problematizaram o futsal, cujo contexto é marcado pela
desigualdade salarial entre homens e mulheres (PEREIRA, 2017). Ainda, questionaram as
injustiças que marcam a história do esporte e defendem iguais oportunidades para eles e elas,
afirmando que os treinamentos, os esforços, as habilidades e a paixão pelo esporte são os
mesmos para mulheres e homens, portanto, merecem as mesmas remunerações.
Por fim, o retorno dos/as estudantes às atividades propostas evidenciou compreensão e
reflexão sobre os conteúdos. Entretanto, a principal dificuldade foi o acesso à internet,
confirmado pelo pequeno número de visualizações e respostas ao longo das atividades. Esse
cenário corrobora com a precária inclusão digital que evidencia a desigualdade social no país
(BARROS; VIEIRA, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o grupo de estudantes que acompanhou o projeto questionou e
desconstruiu estereótipos de gênero no contexto da educação física, acenando para a
3
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necessidade de ações mais inclusivas no esporte e no contexto escolar. Ainda, promover
debates sobre os estereótipos de gênero é uma contundente necessidade para caminharmos
rumo à equidade de gênero.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: arbitragem; mulheres; futsal.
INTRODUÇÃO
O futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil (FONSECA, 2007), apresentando
muitas resistências às várias formas de participação das meninas e mulheres. A arbitragem é
uma das funções em que se percebe nitidamente tais resistências, sobretudo por sua função de
comando, e também por sua vinculação a atributos de masculinidade historicamente
definidos: capacidade de liderança, poder de decisão, firmeza (ABRAHÃO; VIEL, 2018).
Este estudo objetivou analisar a trajetória de vida de árbitras que atuam/atuaram no
futsal da região nordeste e refletir sobre como suas representações de “ser mulher árbitra”
articulam-se à sua identificação enquanto “mulher nordestina”. Este estudo parte do recorte de
uma pesquisa realizada de 2018 a 2020. Utilizamos como aportes teóricos e metodológicos a
História Cultural, os Estudos de Gênero e a História Oral. Foram realizadas 13 entrevistas e
analisados os acervos pessoais das árbitras. As árbitras são: Ana Meire Viana dos Santos
(BA), Ana Paula Cerqueira Neves (BA), Nadjara Santos Andrade Barbosa (BA), Tiara
Ferreira de Santana (BA); Fernanda Sousa Feijão (CE), Patrícia Guedes Menezes (CE); Alane
Jussara da Silva Lucena (PB), Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB), Renata Neves Leite
(PB); Márcia Fernanda Lima Vieira (PI), Nilmara Laísa Pereira Lima (PI). Também
incluímos 2 entrevistas com Paraguassu Figueiredo, Diretor de Arbitragem da Confederação
1
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Brasileira de Futebol de Salão – Futsal e Inês dos Santos, ex-diretora do Departamento
Técnico Feminino da CBFS na década de 2000.
SER MULHER, SER ÁRBITRA, SER NORDESTINA
Ao olhar para as trajetórias de vida das árbitras reforçamos que cada narrativa é única,
contém suas particularidades e especificidades. Mas, podemos percebemos alguns pontos em
comum: 1 - A relação estabelecida com o esporte, e mais especificamente com o futsal e o
futebol, tem início na infância das pesquisadas e, em grande parte, na interação com pessoas
do gênero masculino (irmãos, amigos, primos e vizinhos, por exemplo); 2 - Segundo todas as
entrevistadas, as aulas de Educação Física contribuíram para seu interesse pelo esporte; 3 - Os
laços familiares aparecem marcantemente nos depoimentos, seja como suporte, seja pelos
conflitos desencadeados por sua decisão pela carreira esportiva; 4 - As entrevistadas
enfatizam a necessidade de transgredir a fixidez das representações hegemônicas de gênero ao
longo de suas vivências e, paulatinamente, nos dão indícios dos diferentes recursos de que
necessitaram lançar mão para traçarem seus caminhos nesse universo.
Destacamos que na arbitragem é importante romper o “teto de vidro” (ROCHA, 2006)
que legitima situações de subordinação e invisibilidade feminina em espaços historicamente
definidos como masculinos. Algo que se destaca no Futsal é a criação do Quadro Nacional de
Árbitras em 2003, permitindo assim, uma maior atuação delas, pelo menos nas competições
de mulheres. Também é importante destacar que tanto a criação do quadro, quanto a
permanência dessas mulheres no comando das partidas se deu por ações das próprias árbitras
(mostrando eficiência e resistência em seu trabalho) e dirigentes como Inês, Paraguassu e
Daniel Pomeroy. Ações institucionais que são necessárias para um tratamento mais igualitário
de atletas, árbitras e gestoras no esporte.
Em suas falas também destacamos o pertencimento ao nordeste, visualizando a
incorporação de características tradicionalmente associadas a essa região e ressignificadas em
seu trabalho. Embora as assimetrias citadas sejam sentidas por mulheres no esporte em outras
regiões, simbolicamente se reconhecem como “guerreiras” por serem nordestinas.
Entrelaçam, assim, essas identidades, mostrando também as diversas possibilidades de
vivenciá-las.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto, focamos nas trajetórias das árbitras e em algumas questões que nos
pareceram mais centrais em suas falas. Embora algumas conquistas sejam apontadas, ainda é
importante a conscientização dessas trabalhadoras, o reconhecimento das suas histórias e a
luta por espaço e respeito.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: gênero; esporte; didática; metodologia do ensino.
INTRODUÇÃO
Uma questão que tem chamado bastante atenção das políticas públicas de esporte,
lazer e saúde é a adesão e permanência de meninas e mulheres nos esportes. Segundo o
relatório “Movimento é Vida”, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD, 2017), atualmente a prática dessas atividades por mulheres no Brasil é 40% inferior
aos homens. Considerando este cenário, este trabalho faz uma revisão integrativa
especificamente sobre quais aspectos didáticos-metodológicos podem influenciar na
(des)mobilização de meninas/mulheres em contextos formais, não formais ou informais de
prática esportiva.
METODOLOGIA
Realizamos um levantamento de artigos publicadas em periódicos brasileiros (Pensar a
Prática, Revista Brasileira de ciências do esporte, Revista Movimento e Revista
1
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Motrivivência).2 O recorte temporal foi de 2009 a 2019. Para seleção dos artigos utilizaram-se
nas buscas os seguintes descritores: “meninas AND esporte”; “meninas AND EF”; “mulheres
AND gênero”; “gênero AND EF”. Como critérios de inclusão, consideramos somente artigos
originais, e que respondiam à questão da pesquisa. Na busca inicial, foram encontrados 290
artigos. Após conferência de títulos e resumos, restaram 28 artigos, dos quais, a leitura na
íntegra selecionou 11.
RESULTADOS
Os artigos apresentam como fatores importantes à mobilização: o gosto pela prática
esportiva, desenvolvido em decorrência de experiências pessoais anteriores de influência de
familiares e do contexto escolar; encorajamento dado por professoras(es) para que meninas
possam participar das aulas; identificação e reconhecimento de algumas mulheres atletas ou
ex-atletas e utilização do modelo de educação esportiva (MEE).
Já no que diz respeito a fatores que desfavorecem o engajamento das meninas temos:
não tensionamento das relações tradicionais de gênero; não direcionamento de aulas pelos
professores(as); separação das turmas por sexo com justificativas de cunho biológico; foco no
desenvolvimento do esporte competitivo voltado ao resultado e, por fim, a masculinização e
machismo durante ensino, o medo de se machucar durante atividades e a vergonha por estar
sendo observada são elementos que desmobilizam as meninas nas práticas pedagógicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os artigos apontam para três aspectos importantes: i) a distinta forma como meninos
e meninas se envolvem com o conteúdo; ii) as possibilidades desencadeadas pela forma como
os professores percebem e intervêm diante das desigualdades de oportunidades entre meninos
e meninas; iii) como as atividades de sensibilização e de problematização da discriminação
nos ambientes de prática esportiva podem contribuir para mobilizar as meninas.
Com relação a estas questões, as pesquisas demonstraram como as questões culturais
promovem distintas aproximações com a prática esportiva e seu aprendizado entre meninos e
meninas. As distintas oportunidades que as crianças recebem ao longo da vida também se

Essas são as principais revistas científicas com publicações de relevo na área sociocultural e
pedagógica da EF.
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relacionam com a atuação dos seus professores. Quando estes intervêm para tensionar as
desigualdades advindas dos discursos culturais, há um incremento nos modos de participação
das meninas.
Por fim, há duas lacunas na produção sobre o tema: 1) menor predominância de
estudos que considerem a perspectiva das meninas/mulheres na posição de alunas (como elas
entendem sua mobilização/desmobilização); 2) menor predominância de estudos que narrem
experiências de sucesso a respeito da prática esportiva de meninas/mulheres. Isso implica dois
grandes desafios ao campo: que é a reorientação do olhar para as boas práticas; bem como a
consideração das meninas como produtoras de conhecimento sobre sua situação.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: educação física; gênero; escola.
INTRODUÇÃO
A escola como instituição democrática deve promover a participação, o respeito e o
desenvolvimento dos alunos, segundo Carballo (2018) baseada em uma educação integral que
proporcione aos indivíduos uma autonomia permitindo um aprendizado nas diferentes áreas
de ensino que podem ser utilizadas nos diversos espaços de socialização dos sujeitos, isto se
dá, pela propagação de conhecimentos e da construção de relações sociais no ambiente
escolar.
Identificar neste espaço de aprendizagem os processos de produção de gênero no
contexto da Educação Física Escolar, nos possibilita perceber como a utilização reducionista
dos papeis de gênero pode resultar em sexismos nas aulas, tanto por parte dos alunos quanto
dos professores. Essa proposição é decorrente do que perpassa em sociedade, sobre a noção
de papeis sociais de gênero, ou ainda por questões biológicas, relacionadas à força que podem
designar a superioridade ou inferioridade de um em relação ao outro. Todas essas atribuições
podem gerar um desinteresse e acomodação, ou não, por parte das meninas, na realização das
práticas de educação física na escola. Trazer para a ceara de discussão o entendimento de
gênero inteligível (BUTLER, 2015) é importante para problematizar esses acontecimentos.
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OBJETIVO
Partindo desses argumentos objetivamos identificar, se tais comportamentos são
influenciados pelos conteúdos abordados nas aulas, que permitem uma facilidade ou
dificuldade na inclusão das meninas nas aulas, e ainda quais as justificativas para participação
ou não das meninas no processo de ensino-aprendizagem em Educação Física.
METODOLOGIA
A pesquisa em andamento é de cunho qualitativo-exploratório. A construção dos
dados tem se realizado a partir de uma revisão bibliográfica utilizando os descritores:
Educação Física; Gênero; Educação Física escolar e gênero, encontrados nas bases de dados
Periódicos CAPES e SCIELO no período entre 2011 e 2021 (; aplicação de questionário
semiestruturado online (Google forms) e entrevistas por videochamada (Google Meet) com
alunos/as de uma escola de ensino fundamental do Município de Pinheiro/MA durante os
meses de agosto e setembro de 2021. Todos os participantes assinarão o TCLE e o TALE.
RESULTADOS PARCIAIS
A consolidação do levantamento bibliográfico realizando durante o mês de abril de
2021 a partir dos descritores: educação física escolar e gênero, combinados entre si, de artigos
indexados nas bases de dados Periódico CAPES e SCIELO, em que foram encontrados 1531
artigos. Como critérios de inclusão utilizou-se publicações em português, disponíveis no
período de 2011 e 2021 que em seus títulos abordavam a temática a ser desenvolvida, sendo
identificados 303 estudos. Destes foram removidos os artigos repetidos e os que o nível de
ensino não se enquadrava na pesquisa, permanecendo 180 artigos. Após a leitura dos
resumos, os 23 artigos remanescentes apontaram como se estabelecem as relações de gênero
nas aulas de educação física escolar, os comportamentos observados pelos alunos e
professores sobre a inclusão e exclusão das meninas nas aulas práticas e sobre como os
conteúdos abordados nas aulas permitem uma educação inclusiva de gênero.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises realizadas até o momento têm se mostrado como elementos importantes
para a para a reflexão sobre como o planejamento escolar, é essencial para a promoção de

ensino inclusivo, que permite uma participação efetiva de meninos e meninas nas aulas de
educação física, além de evidenciar o crescimento das discussões sobre o tema na área da
Educação Física Escolar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: igualdade; mulheres; esporte.
INTRODUÇÃO
Atualmente, existem evidências de uma correlação significativamente positiva entre o
fomento de políticas que visam a igualdade de gênero dentro do esporte e o satisfatório
desempenho atlético de mulheres em competições internacionais (LEEDS, LEEDS, 2012;
HOFFMANN et al., 2006). Ao reconhecer o fenômeno esportivo como um espaço de
empoderamento feminino, políticas públicas e planos direcionados ao desenvolvimento do
esporte de mulheres têm indicado a importância da inclusão e participação de mulheres nas
tomadas de decisões de instituições que regem o esporte, como na Nova Zelândia e nos
Estados Unidos da América. No caso brasileiro, o movimento de criação de comitês para o
esporte feminino dentro das confederações esportivas tem sido responsável pela reivindicação
e garantia de direitos para as mulheres. Além dos comitês gerenciados e vinculados às
confederações - como o caso do Comitê Feminino da CBF e da CBAt - há, também, outros
criados por atletas e ex-atletas federados, como o caso do Comitê Feminino da Natação
Brasileira (CFNB). Mais recentemente, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), criou um cargo
dedicado ao esporte feminino, além de ter provocado mudanças na organização de
competições para mulheres que agora representam 49% da delegação olímpica brasileira
1
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(CASTRO, 2021). Entretanto, apesar da recente ação do COB, são poucas as confederações
que têm, atualmente, departamentos ou políticas voltadas para o desenvolvimento do esporte
de mulheres. Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo descrever o balanço de gênero nas
confederações olímpicas brasileiras, em termos de existências de competições, gestoras,
treinadoras, atletas de excelência e planos específicos para a modalidade.
METODOLOGIA
Para tanto, levantamos nos sites oficiais das 35 confederações brasileiras de
modalidades esportivas olímpicas os dados sobre as competições adultas e de base de 2019, a
existência de mulheres na gestão e nas comissões técnicas olímpicas, de 2021, a participação
atual de mulheres na comissão de atletas e nos jogos olímpicos de 2016 e da juventude, de
2019. Por fim, buscamos a existência de planos ou coordenações específicas para
desenvolvimento do esporte feminino. Com esse levantamento, transformamos estes dados
em indicativos mensuráveis e, com base, construímos um banco de dados, o qual analisamos
por meio de estatística descritiva.
RESULTADOS
Nossos resultados indicam que em cerca de 65% das confederações, existem as
mesmas competições Adultas femininas em relação às masculinas em 2019. Em relação às
competições de base, há igualdade em cerca de 40% das confederações. Cabe destacar, que
em 20% das confederações, não conseguimos obter um dado consistente. Do ponto de vista
da participação de mulheres nos cargos de liderança, existe a presença delas em cerca de 57%
das confederações, entretanto, elas ocupam apenas 18% dos cargos disponíveis. Os cargos
ocupados, em geral, são de secretaria ou administrativos. No entanto, quando se refere à
participação de mulheres na comissão técnica da seleção brasileira adulta, apenas 8% das
confederações

apresentam

alguma

mulher

presente.

O

espaço

onde

há

menor

desproporcionalidade na participação é na comissão de atletas, já que em todas as
confederações que possuem membros nomeados, há mulheres. Entretanto, elas representam
somente 36% do total de membros. Ainda, não há balanço de gênero entre atletas homens e
mulheres dessas confederações. Isso se traduz na estrita preocupação com o desenvolvimento
do esporte feminino. Apenas 25% das confederações possuem algum tipo de plano de

fomento da modalidade. No que tange a participação olímpica, as mulheres representam 44%
da delegação brasileira na Rio 2016. A presença delas nas Olimpíadas da Juventude é ainda
menor, somando 39% dos atletas competidores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses dados reafirmam cenários de desproporcionalidade em termos de gênero nos
esforços, na participação e na gestão das confederações olímpicas brasileiras. Nesse sentido,
seria interessante a existência de programas de equidade, sobretudo, nas posições de
liderança, nas quais há poucos ou não há mulheres, as quais a literatura tem apontado como
importante ferramenta para a constituição do balanço de gênero no esporte.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Cultura Física; Epistemologia Feminista.
INTRODUÇÃO
Os Estudos Culturais F�
sicos (Physical Cultural Studies) constituem forma�
�
o
acad�
mica preocupada em investigar as operações e os efeitos das relações de poder que
atravessam o corpo na cultura física (SILK; ANDREWS; THORPE, 2017). Enraizados em
formas múltiplas e qualitativas de análise, essa abordagem dialoga com inúmeros saberes –
estudos feministas, queer, étnico-raciais, etc. – para desafiar injustiças sociais experienciadas
nos esportes, nas lutas, nas danças, entre outras. Desse entendimento, buscamos reconhecer
como conhecimentos feministas, postos como basilares para a constituição epistemológica dos
ECF, contribuem para suas (re)interpretações teórico-metodológicas, a partir da produção de
pesquisas/intervenções relacionadas à gênero no contexto da cultura física.
ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS E FEMINISMO: MAPEANDO ROTAS
A partir de abordagem qualitativa, procuramos iluminar os diálogos entre Estudos
Culturais Físicos e Feminismo por meio de mapeamento bibliográfico dessa relação. Com isso,
selecionamos textos feministas demarcados em momentos distintos, a saber: a) “Wandering
and Wondering”: Theory and Representation in Feminist Physical Cultural Studies (THORPE;
BARBOUR; BRUCE, 2011); b) The political imperative of feminism (OLIVE, 2017); c)
Feminist Knowledges as Interventions in Physical Cultures (FULLAGAR et al., 2019); e, d)
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Feminism and the Physical Cultural Studies Assemblage: Revisiting Debates and Imagining
New Directions (THORPE; MARFELL, 2019).
Argumentamos que conhecimentos feministas contribuem para análises de inúmeras
experiências na cultura física, a partir de “pesquisa colaborativa, interdisciplinar, teoricamente
informada, reflexiva sobre g�
nero e corpos fisicamente ativos” (THORPE; MARFELL, 2019,
p. 16, tradução nossa). Nossa leitura, ainda, sinaliza para como a abordagem feminista nos ECF
explora formas de teorizar gênero e as múltiplas operações do poder social, notadamente, a
partir da radicalidade do corpo como local central dessas operações; da autorreflexidade
exercida pelas pesquisadoras ao narrarem seus corpos e suas experiências em pesquisas; e, do
imperativo político como base para a mudança social progressiva, engajando-se com questões
que transcendem a categoria “g�
nero”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o intuito de reconhecer conhecimentos feministas e suas contribuições para
(re)interpretações dos Estudos Culturais Físicos, destacamos o modo como tais relações
potencializam o ato de “fazer ECF”, potencializando os princípios-chave dos ECF, por meio de
um diálogo crítico, aberto e permanente, entendendo como “apenas uma das muitas ���
veis
imagens de uma interpretação feminista do conjunto dos Estudos Culturais Físicos” (THORPE;
MARFELL, 2019, p. 15). Por fim, entendemos que as relações entre Feminismo e ECF podem
abrir espaços para elementos teórico-metodológicos ainda pouco explorados na educação física
brasileira, o que poderá contribuir para o reconhecimento de todos os corpos que, de algum
modo, experienciam injustiças relacionadas à gênero em suas intersecções sociais.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: dupla carreira; carreira esportiva; gênero.
INTRODUÇÃO
As meninas e mulheres sofrem com a escassez de espaços para jogarem futebol ou
futsal e com a falta de fomento para a modalidade. Nesse contexto, a escola torna-se
fundamental para os primeiros passos dessas meninas em relação ao desenvolvimento de uma
carreira esportiva (SOUZA; MARTINS, 2018). Como consequência, aquelas que praticam o
futsal nas escolas se encontram em um contexto de conciliação de carreiras, dividindo o seu
tempo entre as rotinas acadêmicas e de treinamento, o que é caracterizado pela psicologia do
esporte como “dupla carreira” (RYBA et al., 2014). Assim, ao mesmo tempo em que as
atletas estão em transição nas suas carreiras esportivas, de categoria ou de nível, também
estão nos estudos, de ensino fundamental para o médio ou do médio para o superior
(STAMBULOVA, et al., 2009). Por essa razão, as transições nessa etapa de formação de uma
atleta demandam um cuidado com a gestão do tempo e do planejamento para essas duas
carreiras, algo que apresenta desafios mais particulares para as meninas (MARTINS et al.,
2021). Considerando esse cenário, essa pesquisa objetivou descrever a dupla carreira de
meninas que investem numa carreira esportiva no futsal e dentro de uma escola com tradição
na modalidade.
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METODOLOGIA
Como percurso metodológico, entrevistamos nove meninas, que estão em dupla
carreira no ano de 2020-2021, em um colégio que tem apresentado resultados expressivos
nacionalmente no futsal feminino. As participantes fazem parte do time escolar e do clube
vinculado à instituição. Para permanecer na equipe, as atletas precisam obter desempenho
escolar mínimo, e em caso de retenção, perdem a bolsa e são excluídas do time. No caso do
clube, elas devem demonstrar comprometimento com a equipe. Utilizamos entrevistas
semiestruturadas para a investigação da trajetória esportiva delas a partir de uma adaptação do
instrumento retrospectivo de Côté, Ericsson e Law (2005). Fizemos uso de categorias
temáticas para análise dos dados, sendo: (i) iniciação esportiva (ii) contribuições da escola e
pares com a carreira esportiva e (iii) questões de gênero.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O ingresso na escola é um dos principais incentivos para que as meninas invistam no
treinamento no futsal, ocasionando no estabelecimento da dupla carreira. Os(as)
treinadores(as) cumprem uma função importante na aproximação das meninas com o futsal,
uma vez que viabilizam as possibilidades e acesso das mesmas a espaços de treinamento. As
atletas enxergam a conciliação importante, mesmo sendo considerada desgastante. É nesse
momento que as questões de gênero começam a aparecer. Via de regra, elas praticavam a
modalidade em um contexto misto e, ao iniciar o esporte em um ambiente cujo espaço agora é
exclusivo de seu gênero, as mesmas demonstraram se sentir motivadas (5/9). Assim, a
identidade atlética delas é fortalecida. Consideramos que o efeito de uma identidade atlética
forte pode mascarar a percepção delas sobre a fadiga. Entretanto, as expectativas futuras com
o futsal se restringem a metas de curto prazo, o que aponta que elas não consideram a
possibilidade de seguir na carreira esportiva no futsal (7/9).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a conciliação seja desgastante para as meninas, a própria escola e os pares
cumprem um papel importante por oferecer um suporte que favorece a dupla carreira, o que
diminui a probabilidade do abandono esportivo.
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“EU POSSO VIVER”: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE
PROBLEMATIZAÇÕES DE GÊNERO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Amanda Dória de Assis
Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre
RESUMO
O trabalho constitui-se como um relato de experiência. Visa apresentar uma proposta de
trabalho que problematiza gênero nas aulas de educação física, realizado com turmas do
terceiro ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Porto Alegre. A partir dessa
experiência, muitas situações de violência de gênero emergiram na fala e nas ações das
crianças, o que culminou em um trabalho sobre empoderamento.
PALAVRAS-CHAVE: estudos de gênero; educação física; escola.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“Eu posso viver”, enunciado que intitula esse texto, apresenta uma frase produzida por
duas alunas do terceiro ano do ensino fundamental, em consequência de um trabalho realizado
na unidade didática de dança. O desenvolvimento dessas aulas trouxe à tona discussões sobre
violências de gênero e tornou-se um trabalho sobre empoderamento das meninas.
Ao falar sobre empoderamento, estamos falando em autoafirmação, valorização,
autorreconhecimento, de si e de sua história, como nos diz Joice Berth (2018). Conforme a
autora, é importante destacar que esse “auto”, de autoafirmação, por exemplo, indica que os
processos de empoderamento é um movimento interno de tomada de consciência ou de
despertar de diversas potencialidades que colaboram para o enfrentamento de dominação
machista, racista (BERTH, 2018, p.17). Cabe ainda ressaltar que empoderamento não é
apenas um conceito, mas é visto com necessária ação social que tem na sua história o
ativismo das feministas negras e do feminismo interseccional.
Como ferramenta analítica, a Interseccionalidade considera que as categorias de raça,
classe, gênero, sexualidade, nacionalidade, etnia, faixa etária. Patrícia Hill Collins e Sirma
Bilge (2021) destacam que a centralidade das analises interseccionais é a analítica das
1
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relações de poder, “ a Interseccionalidade se esforça para olhar o poder sob vários ângulos”,
investigando como as relações de poder influenciam as relações sociais em sociedades
marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais cotidianas.
Cotidianamente, a condição de docente me provoca a olhar para essas diferentes
relações sociais, problematizando desigualdades e violências diversas. Trabalho em uma
escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre. A instituição se localiza na zona
periférica, nas margens da cidade não somente geograficamente, mas às margens dos serviços
assistenciais básicos. Emerge daí a necessidade constante de problematizar marcadores
diversos da diferença, em especial, tenho trabalhado os problemas de gênero.
Ademais, a educação física historicamente está implicada na produção de sujeitos em
conformidade com as normativas binárias de gênero e heteronormativas (DORNELLES,
2013), reiterando certos modos de ser e viver a feminilidade e a masculinidade – limitando
modos de experenciar a vida. Todavia, também é possível vislumbrar que a educação física,
ao tratar a cultura corporal (BRASIL, 2017) na escola, pode possibilitar novas leituras às
práticas corporais, vislumbrando novas apropriações e significados à cultura corporal.
METODOLOGIA
O trabalho se constitui um relato de experiência que discuti gênero. O referido
trabalho foi realizado em uma escola da Escola Municipal de Porto Alegre em 2019, com uma
turma do terceiro ano do ensino fundamental.
As aulas de educação física são inspiadas na perspecctiva cultural, vislumbrando
aulas que possibilite análise, ressignificação e ampliação dos saberes relativos à Cultura
Corporal (NEIRA, NUNES, 2009, p. 7). Nessa direção, realizei na unidade temática de
dança diferentes estratégias visando possibilitar análises, discussões e outras imagens às
práticas corporais de dança.
RELATO DE EXPERIÊNCIA: CENAS DAS AULAS DE DANÇA
Ao trabalhar a unidade didática de dança, planejei as seguintes atividades: jogo de
dança just dance; análise de danças de diferentes gêneros musicais; elaboração coreográfica.
Iniciei com jogo just dance por perceber na minha experiência anterior com esse
conteúdo, que mesmo as crianças, já apresentam resistência em se disponibilizarem a dançar.

O jogo tem me ajudado a iniciar as danças de modo mais lúdico. Além disso, nesses jogos há
imagens de homens como dançarinos, e sujeitos bem plurais.
Nessa primeira atividade, mesmo sendo mais lúdica, apareceram várias questões:
quando um menino ficou rebolando mais, os guris já gritam que era uma mulherzinha. São os
insultos, as supostas brincadeiras colocando em marcha a vigilância da heteronormatividade
compulsória (BUTLER, 2000). Outra questão que me chamou atenção é que muitas meninas
também ficaram sendo reprimidas quando rebolaram demais, um dos meninos me explicou,
dizendo que parecia uma piranha dançando, e que a outra professora não as deixava dançarem
funk. Interessante nisso foi ver que desde pequenas as meninas são sexualizadas, ao invés de
reprimir os meninos, caso algum deles faça algo, são as meninas que já devem se controlar
desde pequenas para não parecer uma piranha. No futuro, homens serão isentos de sus ações,
mulheres culpabilizadas por ser abusadas.
Por conta disso, entre os clipes que planejei assistir com a turma, estavam alguns que
falavam sobre violências de gênero, empoderamento. O primeiro que assistimos foi o clipe
Indestrutível, de Pabllo Vittar. Trata-se de um vídeo que narra a história de um menino que
sofre violências na escola, na medida em que começa a se reconhecer como trans. O clipe
também traz informações sobre os dados das violências contra LGBTQI+ na nas escolas. Ao
assistir o clipe, muitos alunos ficaram revoltados com as violências sofridas por Pabllo.
Entretanto, alguns desses alunos também costumam ser homofóbicos. Então refletimos sobre
essas violências. Outra questão relevante que emergiu é que as crianças conseguiram
visualizar, a partir da narrativa do clipe, o desejo de Pablo, que se interessava pelas roupas e
maquiagens da mãe e tencionar a relação entre sexo e gênero, inclusive as fronteiras binárias
de gênero.
Diante disso, perguntei para elas e para eles quais brinquedos tinham em casa, nas
suas roupas. Levantei alguns questionamentos até questionar se as crianças já nascem com
isso. Rapidamente responderam que não! Foi assim que tentei explicar que não é natural que
isso ou aquilo seja de menino, mas sim que é uma construção.
Retomando a narrativa de experiência, destaco que outro vídeo que assistimos foi o
clipe da música Dona de Mim, da cantora Iza, para tratar de empoderamento feminino, em
especial, das mulheres negras, conforme as histórias de vida que aparecem no referido clipe.
Depois de ver o vídeo clipe, conversamos sobre a necessidade de tratar desse assunto.

Comentei sobre as violências e preconceitos sofridas pelas mulheres, principalmente mulheres
negras. A partir de um exemplo que eu dei, as crianças começaram a comentar situações que
vivem em suas casas. Muitas meninas relataram que precisam limpar a casa, enquanto os
irmãos não.
Além desses relatos sobre trabalho doméstico, escutei inúmeras histórias que chegam
embrulhar o estômago, relatos de abusos. Entre eles, uma aluna relato abuso e sexual, logo em
seguida outra menina relatou situação similar, narrando que mudou de residência por conta
das tentativas de abuso que sofreu. Os relatos partiram de duas meninas negras. Fica evidente
para mim o quanto é necessário refletirmos sobre o feminismo negro e interseccional.
Aprendemos com muitas dessas autoras, como Lélia Gonzalez (1982), que as mulheres
negras, além das opressões comuns sofridas como as mulheres brancas, também carregam o
estigmam de ter seu corpo objetificado, sendo elas as mulheres que mais sofrem com a cultura
do estupro no Brasil.
Nessa direção, trabalhar o empoderamento dessas meninas é fundamental. E um
primeiro passo, se é que é possível classificar, é fazê-las perceber algumas violências e
desigualdades. Desnaturalizar o que parece natural. Muitas vezes, diz Berth (2017), se está tão
imersa a violências que não é possível perceber isso, tampouco saber que essas questões não
são naturais. Assim, mesmo trabalhando com crianças, não me parece possível mascarar tudo
que passam. É grande na escola a infantilização das turmas dos anos iniciais, mas boa parte
dessas crianças já estão sofrendo muitas violências, que nenhum desenho da Disney apaga
isso. É preciso agir com responsabilidade, ciente das consequências.
Diante de tudo isso que estava emergindo nas aulas, ampliei os debates sobre gênero.
Em uma dessas conversas, muitas meninas relataram que não conseguem jogar bola no
recreio, então elas começaram a pensar em coisas que elas achavam que não deviam fazer,
mas que querem fazer, então uma aluna disse: “mas eu posso jogar bola no recreio!”, isso
suscitou outras manifestações, como “eu posso brincar de vídeo game!”. A partir disso, surgiu
também o interesse de algumas alunas em produzir cartazes2 com frases, para apresentarem
durante a dança da música Dona de mim. Elas queriam manifestar aquilo que elas achavam
que podiam fazer, que elas consideravam que todas as mulheres também podiam fazer.
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Foi assim, que esse trabalho das aulas de dança culminou em uma apresentação de
danças que fizemos em uma tarde durante o intervalo das aulas. Entre as músicas que
apresentamos estava a música Dona de Mim, onde as meninas foram protagonistas,
apresentando ao fim da música seus cartazes, expressando o que desejavam, entre as frases
que elas escreveram e expuseram, estavam: ‘eu posso viver’, ‘faça a diferença garotas!’ . em
especial, destaco o cartaz que diz: “Eu posso viver!”, escrito por duas alunas, entre elas, uma
das alunas relatou ter sofrido abuso sexual.
CONSIDERAÇÕES EMERGENTES: QUEM PODE VIVER?
Quando alunas, ainda na infância, precisam dizer que podem viver, enunciam também
que há algo no social que as ameaçam, as afetam. Trata-se de uma menina, negra, moradora
de um bairro localizado na periferia de Porto Alegre. Sabemos que diferentes marcadores de
diferença, como gênero, raça, religião, idade – produzem experiências diversas, inclusive de
quem pode ou não viver, o modo como essas pessoas podem e devem viver. Reconhcendo
que na sociedade patriarcal branca, os delimeamentos de gênero tornam vidas mais precárias
que outras, cabe na escola tratar dessas questões.
A experiência como professora de educação física tem sido um espaço de muitas
angustias, sobretudo nesse período neoconservador que vivemos. No entanto também é lá na
escola o lugar onde escuto, vejo, converso com as crianças e vislumbro descontuções. Na
escola elas também podem ter acesso a outras narrativas sobre ser e estar no mundo. Para
além disso, ter suporte e acolhimento para viver suas diferenças, as quais devem ser
enaltecidas e celebradas, e não tratadas como “o diferente – fora da norma”. Que nossas
meninas possam perceber que elas podem dançar como quiser, sem serem objetificadas e
sexualizadas desde pequenas. Que mulherzinha, viado, não sejam mais deboches, mas sim
afirmações. Que as crianças se empoderem, se autoafirmem, como são e desejam ser em suas
mais diversas formas de se enunciar no social. Que todas, todes e todos, enfim, possam viver!

“I CAN LIVE!”: A PROPOSAL TO DECONSTRUCT GENDER IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
The present work constitutes an experience report that I discussed gender. The referred work
was carried out in a school of Porto Alegre Municipal School in 2019, with classes third
grade of elementary school.
KEYWORDS: gender; school physical education; school.

"¡PUEDO VIVIR!": UNA PROPUESTA PARA DECONSTRUIR EL
GÉNERO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
El presente trabajo constituye un relato de experiencia que discutí sobre género. El referido
trabajo se realizó en la escuela de Porto Alegre en 2019, con clases de tercer grado de
primaria.
PALABRAS CLAVES: género; educación física; escuela;
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVES: Formação; Educação Física Escolar; Gênero;
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa tem por objetivo realizar a análise de documentos regulatórios de
Formações Continuadas (FC) de professores da rede pública de cidades da Grande Vitória/ES
no que tange a existência ou não das temáticas de gênero e sexualidade.
Entendemos que a Educação Física (EF) tradicionalista tem se expressado na escola não
somente por meio de uma abordagem técnico-esportivista, mas também com uma visão
sexista, heteronormativa e segregadora (GOELLNER, 2010; JACO, ALTMAN; 2017;
WENETZ, 2012). Identificamos a existência homogênea de uma concepção biologicistas de
gênero nas escolas; gênero, ao contrário, deve ser entendido como construção cultural
(SCOTT, 1995). Na EF estes preconceitos e diferenças se tornam latentes por se tratar de uma
disciplina que preconiza o corpo (ALTMANN, 2015). Frente a esse cenário problemático,
surge o desafio de entender se e como essas questões estão expressas nos documentos que
regulam a FC de professores de EF.
METODOLOGIA
Realizamos uma revisão bibliográfica com a temática gênero e FC docente em EF (2005
- 2020). Após a primeiro levantamento selecionamos 12 trabalhos. Ademais, selecionamos
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sete documentos2 fornecidos pelas Secretarias Municipais de Educação e da SEDU3 (FLICK,
2013).
RESULTADOS
Analisada a existência ou não das temáticas, elencamos dois eixos de caracterização:
1) Gênero e/ou sexualidade (G/S) sendo tratados como fundamentação teórica do documento
e 2) Aplicação das temáticas G/S na prática. Os municípios que abarcam em seus documentos
de FC foram: Vitória e Serra. Já Guarapari, Vila Velha e Viana só corresponderam ao eixo 1.
O documento fornecido por Cariacica compreende ambos, porém são as Diretrizes
Curriculares. Já a SEDU não apresenta nenhum trecho que aborda as temáticas pesquisadas
em seus documentos fornecidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que apesar dos municípios citarem por vezes a temática gênero e
sexualidade, ainda estão aquém da profundidade que o tema necessita. Ao constatarmos que
somente duas cidades, Vitória e Serra, puseram na prática ações que envolvam gênero e
sexualidade em suas FC, percebemos que são poucas as cidades em que a política de FC
abrange esse tema. Entendemos que uma política de FC de professores de EF que aborde as
temáticas de gênero e sexualidade pode contribuir para a desconstrução do machismo,
sexismo e heteronormatividade nos ensinamentos escolares na EF.
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INTRODUÇÃO
Este é um projeto de pesquisa que buscará as relações de gêneros e de suas opressões
no contexto social, de modo a contribuir e encontrar formas de enfrentamento às existentes
situações. Esse estudo terá a sua relevância ao obter relatos sobre situações de discriminação,
submissão e dominação sobre a mulher no ambiente acadêmico, trazendo uma discussão
sobre as características históricas de um sistema patriarcal e apresentar como isso ainda é
reproduzido e reflete nos tempos atuais (DE SOUSA FERREIRA, 2015).
O estudo terá como objetivo identificar as relações de opressões existentes numa
Universidade do Norte de Minas Gerais no curso de Licenciatura em Educação Física, através
de uma pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, onde o instrumento utilizado será o
questionário com perguntas objetivas e discursivas, a fim de analisar como a construção
histórica se encontra enraizada no comportamento social.
CONCEITUANDO GÊNERO
No convívio social, delimitado por diferentes comunidades, algumas palavras ou tons
de voz são determinantes para distinguir gêneros, criando uma divisão nos aspectos sociais
que são construídos. Essa divisão rígida de gênero busca definir as diferenças psicológicas de
cada indivíduo, e cria padrões que delimitam a definição de gênero (CONNELL, 2015).
Cada sociedade, com suas características culturais específicas, apresenta
uma gama de expectativas de comportamento para ambos os sexos,
1
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transmitidas à criança num processo de socialização, através dos pais e da
cultura em geral. (FAURY, 2003, p. 114).

As ciências sociais trazem uma solução para esses problemas de dicotomia,
enfatizando que o gênero deve ser entendido com uma estrutura social (CONNELL, 2015).
PATRIARCADO E A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE GÊNERO
O termo patriarcado é justamente pela possibilidade do conceito ser utilizado
de forma abrangente, abarcando todos os níveis da organização social, que
patriarcado no seu sentido substantivo é tão frutífero para analisar as
diversas situações de dominação e exploração das mulheres. (MORGANTE;
NADER, 2014, p. 02)

O Patriarcado é encontrado em todas as esferas, seja ele percebido de forma individual
no pensamento e comportamento de mulheres e homens, ou seja, no coletivo, dentro das
variadas classes sociais. Essa discussão está inserida dentro dos estudos realizados nos grupos
feministas que abordam o tema com sentido adjetivo do conceito (MORGANTE; NADER,
2014).
OPRESSÕES NAS RELAÇÕES DE GÊNERO
Argumentar sobre as relações de opressão existentes é fazer um vasto estudo sobre
todo o limiar histórico da submissão feminina que está presente na nossa sociedade, e é dessa
forma que as relações sociais foram constituídas. É no cotidiano e dentro das relações sociais
que podemos observar a ação discriminatória realizada com as mulheres e de como isto está
enraizado na nossa cultura e vem influenciando o comportamento da humanidade (DE
SOUZA FERREIRA, 2015).
O capitalismo também se beneficia da opressão vivida pela mulher utilizando isso de
forma ideológica reproduzindo a forma conservadora familiar e da imagem que ela possui e
traz para o ambiente trabalhista a precariedade e forma subalterna de tratamento. Dentro desse
sistema dominante possuem muitas contradições, que permitem abrir espaço para essas lutas e
modificações com o objetivo de ter uma nova forma de relações sociais (SANTOS, 2010).

CONSIDERAÇÕES
Assim, esperamos com essa pesquisa conseguir expor sobre as opressões de gênero
especificamente no curso de Licenciatura de Educação Física, como uma forma de reconhecer
um problema social neste ambiente para, assim, conseguir superá-lo de forma consciente.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ginástica para todos; gênero; educação física escolar.
INTRODUÇÃO
No campo da Educação Física Escolar (EFE), temos diversas atividades expressivas
que compõem alternativas para uma educação inclusiva e de qualidade. A ginástica, por
exemplo, é integrante dessas atividades, ela que carrega significados e significantes culturais,
históricos e sociais importantes para uma discussão fundamental no âmbito escolar. Seus/as
praticantes, atualmente, expressam subjetividades apropriando de marcas artísticas, lúdicas e
expressivas. Diante das atividades compostas no campo da ginástica, a pensar em específico a
Ginástica para Todos (GPT), é possível efetivar a modalidade, seu processo de equidade a
partir das diferenças quando analisada as relações entre corpos e gêneros? Para isso, tem-se
como objetivo refletir as questões de gênero e como permeia na GPT, em específico quando
dialogada com a EFE. Em sua totalidade, o trabalho conteve um empenho qualitativo a partir
de uma revisão bibliográfica no estilo narrativo, utilizando de artigos, dissertações e livros
que contemplassem a discussão de GPT, gênero e EFE para o levantamento de informações
(MARCONI; LAKATOS, 2010).
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GINÁSTÍCA PARA TODOS: UMA APRENDIZAGEM A PARTIR DAS DIFERENÇAS
De acordo com Souza (1997) a GPT é uma prática plural, onde pessoas de todas as
idades, gêneros, raça/etnia, classe social podem participar, a busca está pelo desenvolvimento
para além do bem-estar mental, físico e social. Para isso, a GPT é uma linguagem corporal
que traz possibilidades, proporcionando e ressignificando as expressões corporais.
Concomitantemente, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) apresenta na GPT
as possibilidades de valorização do intercâmbio sociocultural, de autosuperação, de respeito
coletivo e individual, além de dar oportunidade a um número maior de indivíduos poderem
praticar atividades físicas baseadas na ginástica (FERNANDES; EHRENBERG, 2012).
Ao tratar a GPT como centralidade dessa discussão é importante citar que em sua
prática não há restrição quanto ao gênero, o que corrobora com a perspectiva de que todos/as
possam participar. A prática de GPT tem um caráter expressivo que visa representar o que
ocorre no cotidiano, possibilitando que as performances não sejam rotuladas, uma vez que há
uma pluralidade de manifestações expressivas durante a atividade.
Embora a GPT não construa uma ideia generalizante de um corpo “perfeito”, as
pessoas ainda estão imersas as influências de outros setores, norteando essas concepções,
estendendo também a perspectiva de gênero. Associado a esse pensamento, Goellner (2001)
enfatiza o corpo como sinônimo de manipulação sendo alvo de diferentes intervenções como
na exercitação e que, as práticas corporais se tornaram possibilidades de controle, mas
também de libertação. Desse modo, afirmamos que a prática de GPT, com base em sua
natureza epistemológica, visa essa desconstrução das normatividades impostas, sobretudo das
estereotipação de corpos e gêneros daqueles que a praticam, promovendo uma liberdade de
movimento e de expressão, consequentemente de uma emancipação e superação dos/as
participantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os apontamentos após a consolidação do artigo mostraram que a importância de se
ampliar o trabalho do conteúdo de GPT, visto que compreender a profundidade das relações
sociais encaminha o sujeito para a transformação do seu comportamento e, assim, havendo
um rompimento de paradigmas discriminatórios. A GPT intui-se como uma modalidade

viável para a prática pedagógica na EFE, compreendendo ser uma das ferramentas para
trabalhar e elucidar situações que ocorrem na sociedade possibilitando reflexões pluralizadas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Educação Física; Formação.
INTRODUÇÃO
O estudo objetiva compreender gênero e a construção social das diferenças no
currículo da Formação Inicial em Educação Física. Justifica-se a partir da legislação de
formação de professores, a qual obrigava o trato das temáticas de gênero (BRASIL, 2015),
fato esse que não mais ocorre nas atuais legislações (BRASIL, 2018; 2019). Aponta-se,
portanto, a necessidade de uma investigação que revele como gênero é tratado nesse contexto.
BASE TEÓRICA
A “Primeira Onda” feminista caracterizou-se por reivindicações referentes ao sufrágio
feminino, já a “Segunda Onda” estabeleceu fortes relações com outros movimentos sociais e
com as produções acadêmicas sobre a categoria “mulher”. (LOURO, 2014). A “Terceira
Onda” revela formas não binárias de gênero que supere o heterossexismo (BUTLER, 2019).
Gênero, concebido numa lógica socio histórica, somente aparece como categoria no início da
década de 1980. É atualmente entendido de forma instável, a partir de identidades subversivas
as quais vem sendo silenciadas nas instituições que tomam por base padrões heteronormativos
(SCOTT, 1995; LOURO, 2014; GOELLNER, 2003). Na formação em Educação Física, os
estudos revelam que os currículos acompanham esse silenciamento em diferentes épocas.

Pesquisa em andamento a qual não conta com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua
realização.
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METODOLOGIA
Optou-se pelo estudo do tipo etnográfico de abordagem qualitativa (ANDRÉ, 1995),
realizado na ESEF/UPE com foco em disciplinas da Cultura Corporal de Movimento.
Pretende-se obter e analisar os dados através de pesquisa bibliográfica, documental e de
campo. A pesquisa bibliográfica encontra-se concluída e os documentos (Projetos
Pedagógicos de Curso – PPCs e Planos de Ensino das disciplinas) estão em fase de análise
(MARCONI; LAKATOS, 2010).
A pesquisa de campo terá como procedimento de coleta e análise dos dados a
entrevista semiestruturada (com docentes), o grupo focal (com estudantes) e a análise de
conteúdo categorial temática (BARDIN, 2011). O processo correrá remotamente por meio de
plataforma virtual (Google meet) e a transcrição através da ferramenta do WhatsApp,
prevendo-se as possíveis restrições acarretadas pela pandemia da COVID-19.
DISCUSSÃO
Após as primeiras análises, percebeu-se que, tanto na história da Educação Física
quanto na de sua formação inicial, gênero é silenciado ou tratado de forma binária, o que leva
a um processo de não reconhecimento de corpos em sua diversidade. Aponta-se nos PPCs dos
cursos, que no currículo novo da Licenciatura traz gênero principalmente nas ementas das
disciplinas de cultura de movimento. No Bacharelado e no currículo antigo da Licenciatura o
debate não é evidenciado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, preliminarmente, que gênero nos documentos dos cursos analisados
revelam os mesmos problemas apontados pela literatura, carecendo de um aprofundamento na
Licenciatura e de ser tratado no Bacharelado.
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DISPUTAS E NEGOCIAÇÕES ENTRE ALUNOS E ALUNAS DE UMA
ESCOLA SITUADA EM REGIÃO DE ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIAS
CONTRA MULHERES EM NOVO HAMBURGO/RS 1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Infância; Recreio escolar.

Este estudo faz parte do projeto Violência de Gênero e Educação escolarizada,
vinculado à Universidade Feevale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e CNPq. O
objetivo foi analisar como as relações de gênero atravessam as práticas corporais no recreio
em escolas situadas em regiões com altos índices denúncias na Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher do município de Novo Hamburgo/RS (DEAM-NH). O referencial
teórico para o desenvolvimento desse estudo aborda, inicialmente, conceituações e discussões
sobre gênero e sexualidade no contexto de formação escolar, sendo construídos
continuamente ao longo da vida dos indivíduos onde a cultura e as construções sociais estão
diretamente ligadas (LOURO, 2008). Na sequência, este trabalho está fundamentado nos
debates sobre a infância e no estudo da violência como algo simbólico, constituída
historicamente e vinculada às relações de poder nos contextos das relações sociais indivíduos
(DEBERT; GREGORI, 2018). Por fim, passo a me debruçar no estudo sobre as relações de
gênero e práticas corporais de meninos e meninas nos momentos do recreio escolar,
compreendido como tempo/espaço de disputas e aprendizagens no que se refere às questões
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ) e Universidade Feevale.
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de gênero e sexualidade (WENETZ, 2005) Metodologicamente, essa pesquisa é de cunho
qualitativo descritivo e quantitativo, sendo dividida em três eixos subsequentes: inicialmente
partiu-se do mapa de calor produzido com os registros de crimes na DEAM-NH, no período
de 2017 a 2019, e identificação das escolas situadas no ponto crítico de maior hostilidade
contra as mulheres, resultando na escolha de uma dessas instituições. Na sequência, realizouse três intervenções com turmas do 6º ao 8º ano do ensino fundamental, no mês de setembro,
utilizando questionários com disparadores relacionados à temática em estudo, os quais foram
virtualizados em razão do enfrentamento da pandemia causada pela contaminação com o vírus
SARS-CoV-2. Por meio da análise de dados e na articulação com os debates sobre gênero,
escola e práticas corporais, foi possível produzir as seguintes categorias analíticas: ‘Das
brincadeiras aos esportes’, “A gente jogava quando dava”: as disputas por espaços’ e ‘As
tensões quando temática gênero entrou na pauta’. Foi possível identificar os atravessamentos
de gênero nas escolhas por brinquedos e nas práticas corporais no recreio escolar, sendo
percebidas nas disputas e ocupações por espaços, assim como nas tensões emergentes a partir
de desigualdades de gênero e da construção plural das identidades. Ainda pode-se
compreender que a região investigada necessita de outras intervenções relacionadas a
temática violência de gênero. Por fim, acredita-se que, além de políticas públicas voltadas
para essa comunidade, manter o debate de gênero na pauta da escola pode permanecer
construindo um olhar atento a essas problemáticas.
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RESUMO
O estudo buscou analisar os artigos da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE)
que tematizam a intersecção de raça, gênero e sexualidade, no período de 2003 a 2021.
Catalogamos 45 artigos dos 965 artigos publicados, representando 4,7%. As produções
analisadas se concentram nas relações com os esportes e nas representações de corpo.
Apontamos para a necessidade da RBCE ser espaço de publicização desta produção,
fomentando pesquisas que abordem as relações de gênero, raça e sexualidade.
PALAVRAS-CHAVE: gênero e sexualidade; raça/etnia; Educação Física.
INTRODUÇÃO
O campo de produção de conhecimento na educação física foi historicamente
determinado por disputas políticas desse espaço de poder. Desde as perspectivas higienistas
médicas, esportivistas, militares, da psicomotricidade, até as teorias críticas ou, mais
recentemente, das teorias pós-críticas, esse é um espaço de disputa constante.
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Chamamos atenção aqui para a ainda tímida produção teórica acerca de raça, gênero e
sexualidade na Educação Física. De uma forma geral, os estudos de gênero na área
majoritariamente apontam para distinções binárias entre meninos e meninas nas aulas de
Educação Física com participação coadjuvante da sexualidade e, no tocante às questões
raciais, são comuns textos sobre conteúdos temáticos, nos quais predominam os estudos sobre
a capoeira, e reflexões sobre a formação docente.
Além de ser uma produção escassa, é preciso dizer também sobre a ausência de
aprofundamento do entrelaçamento dessas categorias. As contribuições do feminismo negro e
da interseccionalidade são fundamentais para lançar novas perguntas. Importantes intelectuais
como Lélia Gonzalez (2018) e Kimberlé Crenshaw (2004), Vergès (2020) trouxeram a crítica
ao feminismo branco, civilizatório por não racializar às questões de gênero, buscando
universalizar (em um padrão branco) as condições de existência e o direito das diferentes
mulheres; diante disso, a lente dos feminismos (quilombista, decolonial) apresenta uma
dimensão política ao entendimento das categorias “meninas e mulheres”, com o objetivo de
descontruir o racismo, capitalismo, imperalismo; bem como trouxeram a crítica ao
movimento negro protagonizado por homens.
Tal estrutura se mantém nesses estudos na educação física escolar (EVANGELISTA;
FRANCO; MACHADO, 2020; GERMANO; SOARES, 2020; LIMA; BRASILEIRO, 2020;
SABATEL, 2016). Os estudos das relações de gênero comumente trabalham com uma
categoria universal de mulheres e, na lógica de um projeto colonial de poder, o universal e
humano é o branco. Por sua vez, os estudos atrelados às questões raciais trazem o debate
sobre o racismo no esporte como se esse fosse um fenômeno social naturalmente masculino,
ou pouco refletem sobre as questões de gênero nos estudos predominantes na área como a
capoeira e a formação docente.
Diante disso, buscamos investigar como tem se dado a produção de conhecimento
sobre esses temas. Para tanto, foi levantada a produção de artigos relacionados à raça, gênero
e/ou sexualidade presente na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) a partir de
2003 até 2021 (mês de maio).

METODOLOGIA
A RBCE é uma das principais publicações no campo da educação física. A revista é
ligada ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), uma entidade científica de
abrangência nacional e afiliada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O
CBCE reúne pesquisadores/as das áreas de educação física e ciências do esporte, e, com isso,
participa de importantes discussões relacionadas à área de conhecimento. Dessa forma, os
trabalhos publicados na RBCE têm grande relevância para os professores e profissionais de
educação física. Além disso, tal relevância pode ser verificada através da avaliação da revista
no sistema de classificação da produção científica dos programas de pós-graduação
brasileiros, o Qualis-CAPES, que classifica a revista como A2 na área de educação e B1 em
educação física.
A investigação busca por publicações a partir de 2003 por este ser o ano em que a lei
10.639 foi publicada, caracterizando como um importante marco temporal na educação para
as relações étnico-raciais. Cabe ressaltar que tal lei, fruto da luta de vários movimentos
sociais, teve o início de suas discussões no ano de 2001.
O levantamento de artigos foi feito por análise dos títulos, resumos e palavras-chaves,
sendo escolhido aqueles que tivessem palavras associadas às categorias raça, gênero e
sexualidade. Após, foi feita a triagem dos mesmos com a leitura dos textos.
A partir do levantamento e análise quantitativa dos artigos, nos pautamos na análise de
conteúdo em categorias temáticas proposta por Minayo (2014) como investigação para
organizar os textos por núcleos de sentido.
ANÁLISE
Ao todo, foram investigados 965 artigos, dos quais 27 (2,8%) têm centralidade nas
relações de gênero e sexualidade, 18 sobre as relações raciais (1,9%) e destes, 02 trabalhos
próximos de uma perspectiva interseccional (0,2%). No quadro abaixo está a disposição da
produção por ano.

Gráfico 1 – Artigos relacionados à Raça, Gênero e Sexualidade na Revista RBCE

Fonte: Elaborado pelas/os autoras/es

A maioria dos trabalhos (12) com centralidade em gênero debatem sobre
representações os corpos femininos nos diferentes espaços escolares e não escolares e a
relação das mulheres no esporte (7), principalmente no futebol; apenas um trabalho tem
centralidade no debate sobre a sexualidade a partir de representações no esporte. Em relação à
raça, a maioria dos trabalhos estão vinculados à capoeira e às questões raciais no esporte,
também com ênfase no futebol.
Quadro 1 – Produções e Categorias Temáticas

Categorias Temáticas
Gênero e Sexualidade

Categorias Temáticas
Raça

Gênero/Esporte

Trabalhos
publicados
na RBCE
07

Capoeira

Trabalhos
publicados
na RBCE
07

Corpo/Representações

12

Raça/Esporte

04

Dança

03

Práticas Pedagógicas

02

Formação Docente

02

Formação Docente

01

Masculinidades

02

Comunidades Quilombolas

02

Sexualidade

01

Congado

01

Cultura Indígena

01

Fonte: Elaborado pelas/os autoras/es

Os trabalhos que se aproximam de uma perspectiva interseccional2 são um estudo de
caso sobre uma professora negra em uma escola de Porto Alegre e sobre a exploração do
trabalho infantil, refletindo sobre as interações de gênero e raça com a classe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da escassez de trabalhos que verificamos em nosso levantamento, algumas
reflexões foram suscitadas acerca das possíveis causas do resultado que encontramos.
Refletimos também sobre como, ao refinar a busca em alguns artigos, percebemos um
entendimento equivocado acerca do gênero no debate acadêmico da área.
A ausência de debates sobre as relações étnico-raciais na Educação Física
(licenciatura, bacharelado), evidencia que essas relações são entendidas como questões
externas à área. Diante disso, as/os professoras/es de Educação Física acabam buscando a
pós-graduação (latu senso, strictu senso) em outras áreas para pensar as relações étnicoraciais na Educação Física. Nesse contexto, a formação continuada apresenta-se como um
caminho potente para esses debates questionando todos os processos de formação.
Durante o levantamento dos artigos verificamos que a palavra gênero aparece de
forma descontextualizada. Em alguns trabalhos o termo foi empregado como sinônimo de
sexo biológico. Percebemos, a partir dos trabalhos levantados, a necessidade de um
amadurecimento sobre o conceito de gênero, bem como da sua relação com as questões
raciais, aproximando das contribuições acerca do tema propostas por Lélia Gonzalez (2018),
Kimberlé Crenshaw (2004) e Vergès (2020).
Alguns trabalhos nessa perspectiva são publicados em várias outras áreas, inclusive
com questões próximas à área da Educação Física. Isso nos leva a questionar por que as/os
pesquisadores/as não entendem a RBCE como um espaço para debater essas questões na
Educação Física? Ou, ainda, por que a RBCE não abre espaço para que essas questões sejam
debatidas?
A respeito dos estudos que buscam compreender a interseccionalidade na Educação
Física, pode-se afirmar que são quase inexistentes tais trabalhos na Revista Brasileira de
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Ciências do Esporte, o que sinaliza a busca das/os pesquisadoras/es por apresentarem suas
pesquisas em outras revistas e áreas.
Diante do exposto, fica nosso questionamento: seria a RBCE um espaço para a
publicação de trabalhos sob a perspectiva interseccional das relações étnico-raciais e de
gênero?
Considerando a importância do periódico para a área da Educação Física, entendemos
como importante que a RBCE se torne um espaço de acolhimento de produções das mais
diversas temáticas que se articulam à área, dentre elas as relações étnico-raciais e as relações
de gênero e sexualidade, inclusive a partir da perspectiva interseccional. Compreendemos
também que este movimento não deva vir isoladamente, havendo a necessidade de que estas
temáticas sejam inseridas nos currículos da formação docente, inicial e continuada, de forma a
impactar a produção do conhecimento científico e a compreensão das práticas pedagógicas e
do fazer pedagógico como conhecimento científico produzido.

INTERSECTIONS OF RACE, GENDER AND SEXUALITY: WEAVING
CONSIDERATIONS FROM RBCE PUBLICATIONS
ABSTRACT
The study sought to analyze the articles in the Brazilian Journal of Sports Sciences (RBCE)
that discuss the intersection of race, gender and sexuality, in the period from 2003 to 2021.
We cataloged 45 articles out of 965 published articles, representing 4.7%. The analyzed
productions focus on relationships with sports and body representations. We point to the need
for the RBCE to be a space for publicizing this production, promoting research that addresses
gender, race and sexuality relations.
KEYWORDS: gender and sexuality; race/ethnicity; Physical Education.

INTERSECCIONES DE RAZA, GÉNERO Y SEXUALIDAD: TEJANDO
CONSIDERACIONES DE PUBLICACIONES DE RBCE
RESUMEN
El estudio buscó analizar los artículos de la Revista Brasileña de Ciencias del Deporte
(RBCE) que discuten la intersección de raza, género y sexualidad, de 2003 a 2021.
Catalogamos 45 artículos de 965 artículos publicados, lo que representa el 4,7%. Las
producciones analizadas se centran en las relaciones con el deporte y las representaciones
corporales. Señalamos la necesidad de que la RBCE sea un espacio de difusión de esta
producción, promoviendo investigaciones que aborden las relaciones de género, raza y
sexualidad.
PALABRAS CLAVES: género y sexualidad; raza / etnia; Educación Física.

REFERÊNCIAS
AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Pólen, 2019.
CRENSHAW, Kimberle W. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. In:
VV.AA. Cruzamento: raça e gênero. Brasília: Unifem, 2004.
EVANGELISTA, Marcio Henrique Scotelano; MACHADO, Bruna Pinho; FRANCO, Neil.
Sexualidade e Educação Física escolar nos periódicos brasileiros (1979-2018).
Motrivivência, v. 32, n. 62, p. 01-21, 2020.
GERMANO, Vitor Abdias Cabót; SOARES, Dandara de Carvalho. Educação Antirracista?
uma análise nos periódicos de Educação Física (2014 a 2020). Temas em Educação Física
Escolar, v. 5, n. 2, p. 126-138, 2020.
LIMA, Isabela Talita Gonçalves de; BRASILEIRO, Lívia Tenorio. A cultura afro-brasileira e
a Educação Física: um retrato da produção do conhecimento. Movimento (ESEFID/UFRGS),
v. 26, p. 26022, 2020.
SABATEL, Glenda Macedônia Gutierres et al. Gênero e sexualidade na educação física
escolar: um balanço da produção de artigos científicos no período entre 2004-2014 nas bases
do Lilacs e Scielo. Pensar a prática, v. 19, n. 1, 2016.
GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. Lélia Gonzalez em primeira pessoa...
São Paulo: União dos Coletivos Pan-Africanistas, 2018.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2014
VERGÈS, Françoise. Um feminismo decolonial. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
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RESUMO
Esse trabalho objetivou caracterizar duas experiências distintas de jovens alunos LGBT+
com a educação física escolar. A partir de entrevistas semiestruturadas, relatam sobre as
barreiras no ambiente escolar, bem como estratégias e negociações empreendidas em
questões como suas relações com as turmas, professores/as e coordenação, sobre a
participação em atividades esportivas nas aulas, no recreio e outros momentos, além de uso
dos espaços generificados como os banheiros.
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; escola; esporte.
INTRODUÇÃO
A escola é um local de normalização. É ali que os ideais coletivos sobre como
deveríamos ser aparecem como demandas e até mesmo como imposições, muitas vezes de
forma violenta (MISKOLCI, 2012, p. 38). Dentre outras coisas, aprende-se que o
comportamento sexual normal esperado é o heterossexual. Normal que vem das normas, que
assim emitem alertas e se fazem valer. Sob controle dos pais, da escola, da sociedade em
geral, sob ameaças de retaliações e violências, crianças vão se moldando conforme gênero e
sexualidade hegemônicos. Somos educados nos aspectos de sexualidade ainda que estes não
sejam verbalizados ou voluntários e ainda que estas sejam temáticas retiradas da prescrição
dos planos de educação.
Nas aulas de educação física, a normalização atravessa os corpos de modo a inscrever
neles uma série de práticas e significações, por ser o contexto privilegiado por meio do qual
se experimenta o conhecimento dessa disciplina (CAMARGO, 2016). Evidentemente, corpos
são educados a todo momento pela escola, pela mídia, pela religião, pelas práticas corporais,
que ajudam a produzir padrões de comportamento, de vestimenta, de correções, de
alimentação, de saúde (GOELLNER, 2010). É, todavia, na esfera esportiva que algumas
1
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verdades consideradas “naturais” se estabelecem com mais força, pregando que existem
corpos mais “aptos” a performatizar atividades físicas que outros. A masculinidade
hegemônica assume um caráter agressivo, violento que implica virilidade, força. Espera-se do
corpo esportivo justamente essas características de modo que se esse corpo não performatiza
esses atributos, dentro daquele contexto, ele é não normativo (CAMARGO, 2016).
Em estudo recente realizado no Brasil (ABLGBTT, 2016, p. 29), estudantes LGBT+
disseram que os espaços na escola que mais evitam por sentirem-se constrangidos/as ou
inseguros/as são: banheiros (38,4%), aula de educação física (36,1%), vestiários (30,6%) e
quadras ou instalações esportivas (22,1%). Ou seja, os locais mais evitados por estes/as
estudantes estão vinculados à educação física ou ao esporte. Os índices de desmotivação e
desistência do meio esportivo por experiências nas escolas são elevados e o grande
desinteresse pode significar a ausência de valoração positiva com as práticas desportivas.
Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar duas experiências distintas de jovens
alunos LGBT+ com a EF escolar para compreender parte deste cenário nas escolas, nas aulas
de educação física e da relação com o saber esportivo a partir de pontos como participação
esportiva, relação com a turma, professores/as, coordenação e uso dos ambientes esportivos.
METODOLOGIA
Realizamos entrevistas com dois alunos com mais de 18 anos, o Pedro e o Lorenzo2,
que se identificam como LGBT+. Os encontros ocorreram em 2020, virtualmente. Pedro
cursava o 3º ano e Lorenzo havia finalizado o Ensino Médio no ano anterior. Com cada um
deles, realizamos duas entrevistas individuais. A primeira delas seguiu um roteiro
semiestruturado com questões: a) para conhecermos melhor os jovens e seu contexto pessoal
e escolar; b) mais centrais à educação física e à prática e participação esportiva e; c) pontos
recorrentes nos artigos de nossa revisão envolvendo a utilização de banheiros, relação com
professores/as, coordenação e turma, etc. Na segunda buscamos dirimir dúvidas que tivemos
nas análises.

2

Nomes fictícios.

PEDRO E LORENZO: CORPO INATIVO E CORPO ATIVO
Os dois jovens são da mesma região e fizeram o Ensino Médio em escolas públicas
estaduais. Pedro se identifica como homem gay e desde cedo percebeu que não se encaixava
no considerado “hétero padrão” em virtude de uso de suas vestimentas e comportamentos.
Tem forte apoio familiar e é uma pessoa aparentemente empoderada que vai atrás de seus
direitos e não parece aceitar passivamente casos agressivos a ele e aos seus. Na escola não
gostava de participar das aulas de educação física e não se sente competente na prática
esportiva. Pelo descrito, foi caracterizado por nós como inativo neste espaço.
Lorenzo se identifica como homem transexual desde o 1º ano do EM e conta que
desde criança percebia algo que parecia “errado” e que fazia parte dos “alunos diferentes”.
Tem uma relação mais conflituosa com sua família, que não o acolhe por sua identidade de
gênero. Ao contrário de sua casa, sentia-se bem no espaço escolar. Aprendeu a jogar futebol
na rua quando criança e sempre gostou das aulas de educação física. Sente-se competente na
prática de esportes, sendo caracterizado por nós como ativo.
Jacó e Altmann (2017) dizem que, no sentido tradicional, as aulas de EF vão
produzindo e estimulando corpos ativos e corpos inativos, cuja raiz encontra-se na
normatividade de gênero. Pela recusa de alguns alunos/as de se envolverem nas aulas,
Oliveira e Daolio (2014) investigaram a periferia da quadra e a intitularam de “pedacinho
impraticante”, destacando a oposição cômoda que essas pessoas fazem às aulas, uma vez que
são alunos/as que não se reconhecem diante daquele conhecimento (em geral esportivo) e do
modelo de aulas (em geral mais tradicionais), optando por se automarginalizar. Se o objetivo
da educação física é integrar a pessoa ao mundo da cultura corporal de movimento, a não
problematização e subversão dessas desigualdades vão, ao longo da história, gerando
hierarquias nas aulas e no acesso a esse conhecimento.
Assim, algumas violências acontecem nas aulas de educação física. Muitas vezes, os
corpos de pessoas não normativas são marginalizados nesses espaços porque são corpos que
transgridem. Mas também são às vezes marginalizados, como no caso do Pedro, não apenas
por ser um corpo transgressor, mas porque também é um corpo considerado inábil/inapto para
as práticas realizadas nas aulas. Pela entrevista do Pedro, a principal questão da
marginalização é ser um corpo masculino que não responde aos padrões de masculinidade
hegemônica, não apresentando as características esperadas para um menino realizando

aquelas atividades. Em função disso, haveria um desinteresse dos/as professores/as por esse
corpo, que é repetidamente sentido pelo Pedro quando nota a falta de mobilização dos/as
professores/as em incluí-lo. Quando participava era por obrigação. Parecia ser mais cômodo
para ele, de alguma forma, se esconder. É um agenciamento de acomodação diante da
condição de marginalização que sentia.
Interessante é que Pedro adorava participar dos Jogos Interclasse, queria pertencer, ser
necessário à turma. Só não queria jogar. Sua baixa percepção de autoeficácia no esporte
dificulta que sinta prazer em jogar, uma vez que sua participação é sempre permeada por
sentimentos de inabilidade ou de punição. Paradoxalmente, Pedro faz Kickboxing, gosta
bastante da academia e da dinamicidade das aulas. Isso demonstra que, talvez, a principal
barreira não se tratasse de pôr o corpo em movimento, mas de criar as circunstâncias que
tornassem o “se-movimentar” prazeroso e acolhedor.
Denominamos o Lorenzo como “corpo ativo” porque ele compunha o grupo das
pessoas que, no âmbito das práticas esportivas, jogava e que queria jogar. Adorava as aulas de
Educação Física que, por sua descrição, eram praticamente só “jogar bola”. Entretanto,
quando o assunto é o recreio a situação é outra: “no recreio aí já não dava, né?” Justificandose diz que era sempre o mesmo pessoal que jogava e que ele não tinha vontade, que brincava
de outras coisas.
Ponto relevante é que o Lorenzo treinava e competia pelo time de vôlei feminino da
escola. Não se sentia completamente bem no time, mas conta que naquela época não corria
tanto atrás de seus direitos e preferiu “não comprar essa briga”. Recebia tratamento similar
quanto ao uso do banheiro masculino, visto que a coordenação da escola não permitia sua
utilização sob o risco de ser punido com uma suspensão disciplinar. No entanto, de vez em
quando entrava no banheiro masculino para “testar a paciência” da coordenadora, o que nos
parece um ato de tensionamento às normas colocadas.
Os jovens relatam episódios de discriminação com alunos/as trans e com casais
homossexuais partindo das coordenadoras. Isso demonstra, no mínimo, o despreparo da
escola em lidar com pessoas trans e com situações que envolvam sexualidade. Os relatos dão
indícios de que há baixo apoio da instituição escolar às pessoas LGBT+ e de que a
responsabilidade de se posicionar, de correr atrás dos direitos fica toda sob os ombros delas.

O acolhimento existente parece ficar totalmente à critério da sensibilidade de cada um dos/as
professores/as e coordenadores/as individualmente.
Lorenzo ressalta ter sido acolhido pela maioria dos/as professores/as, que
demonstraram interesse em saber como ele gostaria de ser tratado. Poucos não tiveram “esse
tipo de respeito” e uma dessas exceções ocorreu num sentido próximo a um caso que Pedro
relatou. Ambos contam um caso de uma professora que foi intolerante em função de sua
religião.
Sobre a relação com suas turmas, ambos falam de acolhimento e respeito. Contudo,
falam também de exceções entre os colegas. Havia “piadinhas” ridicularizantes e, no caso de
Lorenzo, alguns que continuaram o chamando por seu nome de registro. Mostram também
que a relação com alunos de outras turmas, com quem não conviviam tanto, era um pouco
menos receptiva.
Ambos concordam que temas que envolvem gênero, sexualidade, diversidade
precisam pautar projetos escolares para auxiliar na formação de todas/os da escola – de
estudantes até diretores/as. Contam que normalmente não há discussões sobre sexualidade ou
gênero nas aulas de Educação Física. Pelas descrições, as aulas em geral seguem um modelo
padrão de pouca elaboração, mais próximo da simples prática de algum esporte. Isso sugere
que há espaço para a inclusão da transversalidade de termas como sexualidade e uma
diversificação das aulas de modo a tentar incluir estudantes que, como Pedro, se afastam.
No entanto, fica evidente que as pessoas LGBT+ não são um grupo homogêneo e que não faz
sentido pré-determinar comportamentos e sentimentos em relação ao esporte somente por
caracterizar pessoas como não normativas. Ao mesmo tempo que aulas de Educação Física
seja um espaço excludente para uns, podem ser também um espaço acolhedor para os corpos
que não dependeram exclusivamente dela para se integrar. A prática esportiva pode ser
acolhedora e ser o espaço em que esses corpos não normativos podem participar desde que
vistos como aptos. Esse atravessamento da habilidade é algo que interfere tanto no gênero
quanto para a sexualidade. Contudo, ela por si só não inibe outras discriminações e violências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As narrativas descritas tiveram como intuito compreender as relações destes dois
jovens com o contexto da educação física escolar e com o conteúdo esportivo, percebendo as
desigualdades existentes atravessavam os corpos e práticas corporais nas escolas. Buscamos

conversar sobre momentos de possíveis resistências com relação ao esporte, posturas e
comportamentos com relação à turma e às/aos professoras/es. Vislumbramos a possibilidade
da inclusão da discussão de temas de sexualidade nas aulas aliada à diversificação de
conteúdos e métodos que tensionem o perfil de aulas tradicionais.

LGBT+ YOUTH AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This work aimed to characterize two distinct experiences of young LGBT+ students with
physical education at school. From semi-structured interviews, they report on barriers in the
school environment, as well as strategies and negotiations undertaken on issues such as their
relationships with classes, teachers and coordination, on participation in sports activities in
classes, at recess and other times, in addition to the use of gendered spaces such as
bathrooms.
KEYWORDS: sexuality; school; sport.

JUVENTUD LGBT+ Y EDUCACÍON FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar dos experiencias distintas de jóvenes estudiantes
LGBT+ con educación física en la escuela. A partir de entrevistas semiestructuradas,
informan sobre las barreras en el entorno escolar, así como las estrategias y negociaciones
emprendidas en temas como su relación con las clases, docentes y coordinación, sobre la
participación en actividades deportivas en las clases, en el recreo y otros momentos, en
además del uso de espacios de género como baños.
PALABRAS CLAVES: sexualidad; colegio; deporte.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Maternidade; Docência em Educação Física; Pesquisa em Educação
Física.
INTRODUÇÃO
Segundo Scavone (2001), o debate feminista sobre maternidade se consolida no final
dos anos 1960. A partir de diversas autoras (BADINTER, 1985; 2011; BEZERRA, 2007;
D’AVILA, 2019; MALUF; KAHHALE, 2010; MOREIRA; NARDI, 2009), percebemos que
as formas de maternidade são culturais, e, que existem dispositivos históricos que indicam às
pessoas como é ser mãe. Nos estudos feministas, Scavone (2001, p. 138) destaca que “a
maternidade começava, então, a ser compreendida como uma construção social, que
designava o lugar das mulheres na família e na sociedade”. Esses estudos ressaltam que
passamos de um modelo que exaltava o papel da mulher como mãe, ligando a função social
da mulher à maternidade - dito modelo tradicional da maternidade - para um modelo
moderno, onde a mulher, além de mãe, pode ser definida com outras identidades e com proles
menores - tal modelo se instaura com o advento da sociedade industrial.
1
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Bezerra (2017, p. 13) afirma que “desde que nos tornamos mães, a maternidade atinge
diretamente e de maneira definidora, nossos outros lugares no mundo”. A sociedade na qual
vivemos impõe à mulher a responsabilidade principal do cuidado com os/as filhos/as, o que
implica em acumular diferentes papéis e tarefas (mulher, mãe, profissional, pesquisadora,
estudante, para citar alguns) ou em abrir mão de vários deles. Sendo assim, este trabalho
objetiva refletir sobre a maternidade e seus impactos nas vidas de mulheres, professoras e
pesquisadoras.
METODOLOGIA
O interesse de pesquisa se materializa através das nossas experiências enquanto mães
e professoras e dos atravessamentos que a maternidade nos convoca. Diante disso, optamos
pelo método de pesquisa da autoetnografia colaborativa, que se trata de “[...] um processo
altamente pessoal, nela os pesquisadores examinam como eles interagem com outras pessoas
dentro do seu contexto sociocultural e como as forças sociais têm influenciado suas
experiências de vida” (CHANG, 2013, p. 107). Assim, esta pesquisa foi realizada por meio do
que Chang (2013) denomina de full collaboration, pois as pesquisadoras trabalharam em
conjunto desde a obtenção de informações até a escrita final dos relatórios da pesquisa.
Constituímos um grupo de discussão com 09 mães, professoras e pesquisadoras da
área da Educação Física (EF) que trabalham na região metropolitana de Porto Alegre.
Realizamos 03 encontros presenciais em 2019, apresentando como eixos de discussão as
seguintes questões: o que é ser mãe? Como conceituamos maternidade? Como essa
maternidade nos afeta nos diferentes âmbitos da vida: profissional, pessoal, estudantil, afetiva
e espiritual? Há relação entre a experiência da maternidade com a nossa prática pedagógica
em EF?
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Bezerra (2017, p.19) questiona se “é possível ser mãe e acadêmica? Ser mãe e
profissional? É possível ser mãe e mulher plena em sua sexualidade? É possível ser mãe e
qualquer outra coisa?”. Compreendemos que estas são possibilidades, mas que geram
acúmulo de afazeres, de tarefas, de necessidades e de exigências das mais diversas.

Dentre os conhecimentos produzidos na pesquisa, ressaltamos: (I) a importância da
rede de cuidados/apoio, que possibilita a vivência da maternidade de forma mais coletiva,
amenizando sofrimentos e dificuldades enfrentadas; (II) a experiência da maternidade resulta
na ruptura com o que éramos até então e no redimensionamento das diversas esferas da vida,
com necessidade de eleição de novas prioridades e escolhas; (III) são múltiplos os
sentimentos suscitados com a maternidade, dentre os quais a culpa aparece de modo quase
unânime, sendo a terapia uma experiência significativa de autocuidado que integra a rede de
apoio para lidar com os sentimentos vividos; e (IV) a maternidade afeta a docência ao mesmo
tempo em que a docência afeta a maternidade.
Portanto, refletimos que esses diversos elementos e vivências vêm contribuindo na
construção de um olhar mais coletivo junto aos grupos de trabalho nas escolas, do mesmo
modo que nos convidam a maximizar nossa capacidade de resiliência.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: gênero; liderança; voleibol.
INTRODUÇÃO
A representação das mulheres, baseada nas teorias feministas, se fez importante e
inovadora, proporcionando a elas visibilidade social e política. Alguns discursos feministas
questionam o pressuposto da universalidade da noção de Mulher, denunciando que “há o
problema político que o feminismo encontra na suposição de que o termo mulheres denote
uma identidade comum” (BUTLER, 2003, p. 20).
De acordo com Butler (2003), o gênero se torna um termo que não prevê
universalizações sobre as identidades e questiona significados assumidos pelo corpo sexuado.
É uma construção, com interseção em outros marcadores, como classe, raça, religião, entre
outros, produzido por discursos e práticas que instituem os espaços sociais, dentre eles
destacamos o Esporte.
É possível, por meio de pesquisas, verificar a pequena representação de mulheres no
Esporte de alto rendimento, principalmente no que tange a ocupação de cargos de posições de
liderança. Para Goellner (2016) isso é evidenciado pela desigualdade numérica de gênero
presente nas quadras, campos, cargos técnicos, arbitragem, gestão e administração.
OBJETIVO
Identificar a produção acadêmica sobre a presença de mulheres em posições de
liderança no Esporte de alto rendimento.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi realizado um levantamento de artigos publicitados nas bases Scielo, Redalyc e
PubMed. Para a busca, utilizamos as palavras: mulher árbitra, arbitragem feminina, mulher e
esporte. Analiticamente, focamos na utilização do conceito de gênero, nas discussões sobre
interseccionalidade e na presença de estudos sobre mulheres na arbitragem no Voleibol.
Atualmente, a pesquisa como um todo se encontra em fase de aplicação de questionário para
traçar o perfil social e profissional de mulheres árbitras vinculadas à Federação Mineira de
Voleibol, sendo este, um recorte desta pesquisa.
REFLEXÕES
Encontramos seis trabalhos sobre a presença de mulheres em cargos de liderança no
Esporte de alto rendimento. Destacamos que, ao partir da compreensão de gênero proposta
por Butler (2003), percebe-se que alguns dos relatos de pesquisa encontrados parecem tomar
o gênero como “papel social”, não aprofundando em questões relacionadas aos impactos de
pensá-lo como atos performativos.
Destacamos ainda que o conceito de gênero por nós adotado requer com que, sempre,
o tensionemos com outros marcadores sociais de diferença, tais como classe e raça. Como
denunciado por bell hooks 2 (2015), a categoria gênero, de forma isolada, limita análises
aprofundadas sobre processos de produção de desigualdades. Também observamos poucas
produções que objetivaram estabelecer tais articulações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conceituação de gênero se apresenta diretamente conectada com a presença de
mulheres no cenário esportivo, porém, é preciso compreendê-lo em articulação com outros
marcadores sociais para (re)pensar a posição ocupada por elas em cargos de liderança no
Esporte de alto rendimento. Existem poucos estudos publicizados sobre o tema e é perceptível
a lacuna produzida sobre a presença de mulheres árbitras no voleibol, fato que nos interessa
de maneira específica para o desenvolvimento do estudo proposto.

É correto destacar que bell hooks utiliza a grafia de seu nome com iniciais minúsculas por um
posicionamento político que visa criticar a produção de certo conhecimento científico que enaltece
algumas/ns autoras/es, tomando-as/os como “a” referência.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: documentários; mulheres; esporte.
INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 fez com que professores/as se reinventassem diante dos
desafios das necessidades de ensino, construindo novas práticas de aprendizagem (GODOI et
al, 2020). As produções audiovisuais, entendidas como artefatos culturais, se constituem
enquanto uma pedagogia que educa, possibilitando sua inserção em espaços formativos como
a Educação Física, cujo campo é território fértil ao cultivo de estereótipos e múltiplas
discriminações quando as mulheres entram em cena no campo esportivo (JAEGER et al,
2020). O cinema educa na medida em que produz questionamentos, aciona diferentes
emoções, conflitos e desperta memórias capazes de provocar reflexões e resultar em
conhecimentos sobre as questões em tela (ELLSWORTH, 2001). Assim, objetivamos analisar
a interseccionalidade que atravessa e constitui as práticas esportivas de mulheres visibilizadas
em documentários.
METODOLOGIA
Mapeamos a plataforma de streaming Netflix, devido ao seu vasto conteúdo e
abrangência no país. Contabilizamos2 65 filmes e 42 documentários sobre práticas esportivas.
Após, identificamos 22 obras onde as mulheres ocupavam papéis de protagonistas.
Escolhemos intencionalmente o título “Ela luta sumô” (2018). A obra tem duração de 19
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minutos e é uma coprodução entre países. Para analisar o documentário produzimos uma
etnografia de tela (RIAL, 1995).
ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO
O conceito de Interseccionalidades defendido por Lugones (2020) foi utilizado para
analisar o entrelaçamento entre raça/etnia, gênero, padrão de corpo, nacionalidade e cultura.
O Sumô é uma arte marcial japonesa considerada sagrada, além de trazer força física,
fortalece o espírito e contribui para o controle mental, conservando em sua prática aspectos de
antigos rituais religiosos (GOMES, 2008). Hiyori Kon é a atleta de sumô protagonista do
documentário, que tem a sua vida esportiva narrada em tela. Imagens de sua infância
evidenciam que a modalidade é praticada por meninos e meninas em fase escolar. A partir da
adolescência, as garotas não são estimuladas a permanecer e prosperar no esporte. Aquelas
que teimam seguir, lutam contra o conservadorismo que marca a cultura japonesa, cuja
tradição assegura às mulheres uma posição secundária e invisível. Hiyori treina arduamente,
seu corpo robusto e forte foge dos padrões, sua prática rompe com estereótipos e preconceitos
e suas lutas buscam descontruir uma tradição. Para tanto, é preciso vencer mulheres de
diferentes nacionalidades em um campeonato mundial, tal resultado pode revolucionar
costumes, desmoronar barreiras que impedem a profissionalização das atletas e popularizar a
prática do sumô entre as mulheres na cultura japonesa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interseccionalidade presente no documentário evidencia que é nos entrelaçamentos
entre raça/etnia, gênero, corpo, nacionalidade e cultura que entendendemos que as práticas
culturais atravessam e constituem as práticas esportivas. Aos 20 anos de idade, Hiyori nos
ensina que a sua persistência no esporte pode abrir brechas, vazar para outros espaços sociais
e resultar em uma sociedade marcada pela igualdade de gênero. Assim, define o seu projeto
de vida.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: gestão do esporte; desigualdade de gênero; diversidade.
INTRODUÇÃO
O esporte é muito desigual entre homens e mulheres, como apontam o levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), retratando que 67,9% das mulheres
brasileiras nunca praticaram esportes, e a pesquisa de Souza e Knijnik (2007), indicando que o
esporte praticado por homens é veiculado 700% a mais na mídia do que o praticado por
mulheres. Nesse contexto esportivo é que identificamos a importância de um debate
aprofundado sobre quem são as pessoas engajadas na gestão do esporte e as relações disso com
a cristalização/enfrentamento das desigualdades.
Se os gestores do esporte tendem “[...] a tomar decisões baseando-se em fatos e
experiências anteriores [...]” como aponta Azevêdo (2009, p.936), não é despropositada a
relevância de investigar a diversidades na ocupação dos cargos de gestão, procurando
compreender a representatividade das decisões e ações em que pese a participação das
mulheres. É nessa linha que foi realizada uma revisão bibliográfica, tendo como objetivo
compreender os lugares e não lugares das mulheres nos trabalhos que se dedicaram a investigar
o perfil de gestores do esporte e as relações disso com o enfrentamento das desigualdades de
gênero.
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METODOLOGIA
O levantamento dos trabalhos foi realizado através de pesquisas no Google acadêmico
utilizando os descritores “perfil na gestão do esporte” e “mulheres na gestão do esporte”. Foram
encontrados 4 estudos, a respeito dos quais tecemos algumas análises abaixo.
O PERFIL ATUANTE NA GESTÃO DO ESPORTE
Os estudos analisados apontam que a maioria dos gestores do esporte no Brasil são
homens (ZANATTA et al., 2018; PASSERO et al., 2020). No esporte de alto rendimento, a
desigualdade é ainda maior e demonstrada em todos os níveis, de atletas à dirigentes (DE
OLIVEIRA; DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 2009), sendo um desafio a ser superado como aponta
Gomes (2005).
Além da desigualdade entre homens e mulheres que, mesmo em pequeno número, já
está presente na produção de conhecimentos, e que, segundo Azevêdo (2009), vem diminuindo
com o passar do tempo, há também uma desigualdade entre diferentes mulheres. Isso porque, a
partir das análises que realizamos, notamos que inclusive nos poucos estudos com foco nas
gestoras do esporte, não se levam em consideração diversos marcadores sociais como
identidade de gênero, pessoas com deficiência, sexualidade, raça e outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS MULHERES PLURAIS
Compreendemos que as desigualdades entre homens e mulheres são um desafio na
gestão esportiva, mas que já existem trabalhos que analisam e questionam as desigualdades.
Contudo, ao entendermos que há diferentes formas de ser mulher que não são representadas no
ambiente esportivo e que são invisibilizadas nas produções, concluímos que há uma demanda
de pesquisas sobre as mulheres plurais nos ambientes da gestão esportiva e suas relações com
o enfrentamento da desigualdade de gênero e outras opressões. Nos referimos a importância de
que estudos que incluam, por exemplo, mulheres trans, com deficiência, mães, indígenas,
negras e outras pluralidades, nesse campo profissional.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: surf; gênero; mulher.
INTRODUÇÃO
Ao longo do processo histórico, a mulher foi excluída e privada de ter acesso aos
estímulos para a cultura do movimento corporal e ao cenário esportivo. Logo, esse espaço
excludente é marcado por uma luta constante pela equidade e igualdade nas condições de
acesso, prática, remuneração, entre outros fatores. As mulheres, mesmo sendo privadas das
práticas esportivas, lutam para que suas habilidades sejam reconhecidas publicamente,
buscando e alcançando, ainda que com muitas restrições, o direito. Porém, mesmo passados
mais de 100 anos, ainda existe o preconceito, discriminação e desigualdade em um discurso
encoberto por novos argumentos (RUBIO, 2021).
Nesse sentido, se faz necessária uma luta constante para inserção da mulher nesses
contextos. Historicamente, vemos que a preparação física estimulada aos homens era para que
se desenvolvessem como um cidadão viril através da prática de esportes competitivos e
enquadrados como masculinos. Já para as mulheres era recomendado a ginástica, buscando
limitar a espontaneidade e o espaço em outras práticas corporais (SOUZA, 2003).
Sendo assim, entendemos que existe um processo desigual de formação entre homens e
mulheres no que se refere às práticas corporais, e como ressalta Souza (2003, p. 117) , “(...) às
mulheres cabem exercícios com menor duração e esforço, e aos homens pertence um universo
cada vez mais normatizado e diferenciado do esporte”.
No que diz respeito à modalidade surf, o cenário não é diferente: um espaço sendo
ocupado historicamente por homens. As mulheres permanecem na luta para conquistar o seu
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lugar, e assim, houve uma crescente na sua participação em diversas modalidades, inclusive
no surf, modalidade foco desta pesquisa. Sendo assim, elas vêm se apropriando cada vez mais
do mar, e consequentemente vêm rompendo com barreiras e estereótipos construídos pela
cultura da prática do surf (KNIJNIK; CRUZ, 2004).
OBJETIVO
O presente estudo tem como interesse estudar tal problemática no contexto específico
da modalidade surf. Assim, o objetivo dessa pesquisa é investigar e refletir sobre a
participação das mulheres no surf brasileiro partindo do relato de experiência das
participantes.
METODOLOGIA
O estudo vem sendo desenvolvido a partir de uma perspectiva qualitativa. Para Denzin
e Lincoln (2006), a "pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no
mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade
ao mundo” (2006, p. 17). Ela também caracteriza-se como um estudo exploratório, utilizando
como técnica de coleta a entrevista semi estruturada. Participarão do estudo mulheres surfistas
maiores de 18 anos, que praticam desde 2019 ou anteriormente, e sejam moradoras da
Baixada Santista. Para a análise dos dados, iremos interpretar e compreender os episódios
explorando o contexto, local, as pessoas entre outros aspectos. Desse modo, buscaremos o
significado de cada evento, através de anotações, gravações e memória no intuito de guiar a
construção da análise dos episódios (STAKE, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto será finalizado até dezembro de 2021 pois será apresentado como trabalho
de conclusão de curso. No momento, a coleta de dados está sendo iniciada, após a aprovação
pelo Comitê de Ética. A essência desse trabalho será investigar e refletir sobre a participação
das mulheres no surf brasileiro partindo do relato de experiência das participantes. Diante
disso, entendemos que esse espaço ainda requer bastante luta para equidade dos direitos, pois
ainda vemos uma alta desigualdade de gênero no que se refere às práticas corporais,
principalmente, no esporte.
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RESUMO
Neste trabalho nosso objetivo central é relacionar a perspectiva crítica de gênero com as
pesquisas na área da Educação Física. Utilizamos a metodologia de revisão bibliográfica.
Concluímos que muitas pesquisas na área negligenciam a conceituação de gênero e uma
limitação da perspectiva crítica. Sugerimos que os trabalhos devem ter uma conceituação
mais definida como também devemos ter uma visão crítica para ampliarmos as
possibilidades de romper com as opressões de gênero e as demais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Gênero; Perspectiva Crítica.
INTRODUÇÃO
Consideramos que vivemos num sistema capitalista que nos oprime a todo o momento
em prol da nossa possibilidade de exploração do trabalho (CISNE, 2018). As relações de
opressões de gênero são interligadas com essas demandas desse sistema econômico, político e
social de forma intrínseca, hiper relacional, aonde as suas similaridades se unem num mesmo
propósito: a exploração de classes consideradas mais fracas pela classe vista como mais forte.
No ambiente da Educação Física estas ações também são pertinentes e, muitas vezes,
naturalizadas e fomentadas. Como já foram apreciadas em diversas pesquisas, as relações de
gênero estão presente nas aulas de Educação Física (BRITO, 2020; GOELLNER, 2000;
ALTMANN, 2015). Assim, neste trabalho temos como objetivo relacionar a perspectiva
crítica de gênero com as pesquisas na área da Educação Física. Buscamos trazer um
mapeamento quantitativo da realidade no campo de pesquisa da área.
VISÃO CRÍTICA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO
Esta visão crítica de gênero aparece em diversos contextos sociais, o que é pertinente
às “naturalizações capitalistas” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019), ela pode
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ser retrata como relações explícitas (violência física, por exemplo) como também nas
demandas naturalizadas e naturalizantes durante o nosso cotidiano (ter o trabalho doméstico
dito como feminino). A forma de ver a exploração relacionada a gênero como algo imutável e
natural fomenta a interseção com a mesma necessidade do capitalismo de parecer natural e
necessário.
Wood (2017) nos mostra como essa falsa sensação de imutabilidade do capitalismo
reforça a aceitação da exploração por cidadãos e cidadãs envolvidos(as) no processo, ou seja,
se não temos outra possibilidade de sistema, temos que conviver com essa exploração da
melhor forma possível. Este consentimento exploratório torna-se tão naturalizado e mais
eficaz do que processos que são abertamente coercitivos e que trazem a escravidão e as
penalidades como centro gerador de controle social.
Esta mesma lógica é utilizada nas relações de gênero, onde a arena reprodutiva se
torna centro do processo, mas de forma que busca ser tão naturalizada, que é, muitas vezes,
inquestionável.
Gênero é uma forma específica de corporificação social. A característica
distintiva do gênero é que este se refere a estruturas corporais e processos
ligados à reprodução humana. Gênero envolve um conjunto de práticas
sociais humanas – incluindo cuidados com crianças, parto, interação sexual –
que mostram as capacidades de corpos humanos de parir, dar leite, dar e
receber prazer sexual. Só podemos começar a entender o gênero se
compreendermos o quão próximo os processos sociais e corporais se
encontram. Nascemos em sangue e dor e nascemos em uma ordem social.
(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 113)

Logo, há uma constante interseção das relações de gênero com as demandas
capitalistas, onde os valores exploratórios são enaltecidos para naturalizar a exploração e
opressão. Porém, é importante nos atentarmos que as coações de gênero não nasceram única e
exclusivamente com o capitalismo e, dificilmente, se encerrarão como mágica na modificação
do sistema econômico, político e cultural (CONNEL; PEARSE, 2015). Sendo fundamental
entendermos que a manutenção do sistema capitalista obrigatoriamente repercute nas coerções
de gênero.
Por razões sistêmicas, o capitalismo sempre criou classes de seres humanos
racializados, que têm sua pessoa e seu trabalho desvalorizados e submetidos
a expropriação. Um feminismo que é verdadeiramente antirracista e antiimperialista
também
deve
ser
anticapitalista.
(ARRUZZA;
BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 78)

Assim, ao falarmos de igualdade de gênero, igualdade de oportunidade, sociedade
justa torna-se balizar mencionarmos e recorrermos para uma construção social onde essas
igualdades possam efetivamente existir e não para uma sociedade onde sua essência encontrase na desigualdade e na subordinação de algumas pessoas em prol de outras. Logo, afirmamos
que para falarmos de igualdade de gênero temos que nos posicionarmos como anticapitalistas.
EDUCAÇÃO FÍSICA E A VISÃO CRÍTICA DE GÊNERO
A Educação Física possui diversas formas de abordagens e tendências, há uma
variação de objetivos centrais que se situam desde a projeção de movimentos técnicos como
aprendizado das funções psicomotoras, por exemplo. “Atualmente coexistem na área da
Educação Física várias concepções, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o
modelo mecanicista, fruto de uma etapa recente da Educação Física.” (DARIDO, 2005, p. 05)
Especificamente, a Educação Física anticapitalista é vista na abordagem conhecida
como crítica superadora, mas não é a única que relata trabalhar com a redução ou ruptura das
desigualdades sociais. Acreditamos que por este motivo, a temática de gênero tem sido
apreciada em alguns trabalhos e estudos da área de Educação Física. Mas, nos perguntamos
sobre qual vertente as relações de gênero vem sendo atribuída a esses estudos? A visão
crítica/anticapitalista se faz presente? Por este motivo recorremos às plataformas de buscas
para tentarmos sanar essas dúvidas.
Realizamos buscas por trabalhos acadêmicos de 2015 até a presente data2, utilizamos
três plataformas disponíveis na Internet: Google Acadêmico; Capes; Scielo. Realizamos três
buscas, a primeira com os descritores: “Gênero” e “Educação Física”; a segunda com os
descritores: “Gênero”, “Educação Física” e “capitalista”; e a terceira: “Gênero”, “Educação
Física”, “capitalista” e “anticapitalista”. Procuramos por essas palavras em todos os campos
de busca. Expressamos os resultados na tabela abaixo:
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“Gênero”

e “Gênero”

e “Gênero”

e

“Educação

“Educação

“Educação

Física”

Física”

Física”

“capitalista”

“anticapitalista”

Scielo

50

0

0

Capes

544

33

2

Google

15.7000

14.700

323

Acadêmico3
Fonte: Elaboração própria
De forma comparativa, e para buscar tornar a nossa pesquisa o mais ampla que a
possibilidade dessas linhas nos permite, realizamos outra busca com o descritor “pósestruturalista”, que é designado para outra linha de pensamento que conceitualmente se
contrapõe a perspectiva crítica. Vejamos os resultados:
“Gênero”

e “Gênero”

e “Gênero”

e “Gênero”

e

“Educação

“Educação

“Educação

“Educação

Física”

Física”

Física”

Física”

“capitalista”

“anticapitalista” estruturalista”

Scielo

50

0

0

1

Capes

544

33

2

15

Google

15.7000

14.700

323

2.040

“pós-

Acadêmico4
Fonte: Elaboração própria
Sabemos que há limitações na pesquisa realizada, julgamos necessário o alerta para os
resultados não serem vistos sem um critério analítico maior, por exemplo: mencionar que
vivemos numa realidade capitalista não traz um ideal anticapitalista para a pesquisa. Mas, nos
damos por satisfeitas pelo o que a pesquisa se propõe.
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Percebemos através dos resultados a falta não somente de trabalhos com uma visão
amplificada sobre a realidade capitalista que nos cerca, como também, para nossa supressa,
aferimos que a grande maioria dos trabalhos na área de Educação Física não se preocupa em
definir a sua linha de pesquisa a forma de conceituar gênero, que retrata o que e como fazer a
leitura sobre os fatos sociais analisados.
Dessa forma, através desse trabalho fazemos um alerta não só para que a visão
anticapitalista seja base para os trabalhos de gênero, para buscar uma real igualdade entre as
pessoas dentro de uma sociedade mais justa, como também clamamos por trabalhos que se
embasem conceitualmente para evitarmos superficialidades em um assunto que demanda
estruturas sólidas para retratar com responsabilidade o cenário discriminatório de gênero que
há na Educação Física.
REFLEXÕES
A sociedade atual reflete diversas desigualdades em sua estrutura e, como vimos, as
relações de gênero possuem um papel importante na naturalização de desigualdades.
Alertamos como uma visão anticapitalista deve nortear estudos da área para termos a real
possibilidade de uma sociedade igualitária. Confirmamos que ainda há poucos trabalhos que
trazem a temática sobre capitalismo nas suas pesquisas, o que nos mostra como a discussão
ainda é insípida e que ainda deve haver tal olhar crítico das(os) investigadoras(es) nesse
processo educacional.
Mas, para nossa surpresa, a falta de conceituação clara de diversos trabalhos se fez
presente. A falta da demarcação da abordagem dada para a visão de gênero nos deixa
preocupadas(os) por mostrar como o assunto pode estar sendo trabalhado sem a profundidade
necessária, desconsiderando o caminhar histórico já trazido pelo campo. Alertamos que a
preocupação com a lógica, coerência, autores(as) de determinadas linhas de estudos devem
mostrar a seriedade de uma pesquisa. Análises que não se preocupam com essa maturidade
acadêmica podem trazer distorções e avaliações equivocadas para o estudo e para os que se
embasarem no mesmo.
Assim, consideramos que mais pesquisas com a intencionalidade de analisar as
correntes teóricas de gênero na área de Educação Física devem ser enaltecidos e, de forma a
solidificar a pesquisa no campo com o viés de igualdade, somos de acordo com uma visão

crítica de gênero para aumentarmos as condições da Educação Física fomentar a igualdade
através de sua atuação social.

CRITICAL GENDER PERSPECTIVE IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this work, our main objective is to relate the critical perspective of gender with the
research in the area of Physical Education. We used the methodology of bibliographic
review. We conclude that many research in the area neglects the concept of gender and a
limitation of the critical perspective. We suggest that the works should have a more defined
conceptualization as we should also have a critical vision to expand the possibilities of
breaking with the gender oppressions and the others.
KEYWORDS: School Physical; Gender; Critical Perspective.

PERSPECTIVA CRÍTICA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
En este trabajo nuestro objetivo central es relacionar la perspectiva crítica de género con las
investigaciones en el área de educación física. Utilizamos la metodología de revisión
bibliográfica. Concluimos que muchas investigaciones en el área descuidan la
conceptualización de género y una limitación de la perspectiva crítica. Sugerimos que los
trabajos deben tener una conceptualización más definida como también debemos tener una
visión crítica para ampliar las posibilidades de romper con las opresiones de género y las
demás
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Género; Perspectiva Crítica.
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INTRODUÇÃO
Este relato de experiência é fruto da observação realizada pelos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) sobre o projeto “Sorria: nosso circo é
só alegria”, realizado no Cmei Darcy Castello de Mendonça (DCM), da Secretaria Municipal
de Educação da Prefeitura de Vitória, em 2013, apresentado em encontro virtual do grupo pela
professora supervisora do subprojeto Educação Física na Educação Infantil PIBID/UFES.
Articulada com a professora de Arte da mesma unidade de ensino, ela propôs ações pedagógicas
que proporcionaram vivências inclusivas pautadas por uma perspectiva de enfrentamento às
desigualdades de gênero.
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior na cessão de bolsas para o Pibid.
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Ainda encontramos nos centros de educação infantil, situações que reforçam
estereótipos do que é ser homem e mulher em nossa sociedade. Quem nunca escutou que
menina usa rosa e menino usa azul, que panelinha e boneca não são brinquedos de menino e
que menino não chora? Contudo, o debate da temática acerca das diferenças ainda é tratado
como tabu nos contextos escolares.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), trazem em seu
arcabouço de princípios a necessidade de “construir novas formas de sociabilidade e de
subjetividade comprometidas com a democracia e com o rompimento de diferentes formas de
dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa”, o
que não só possibilita, mas também recomenda a abordagem das temáticas de gênero.
O artista plástico colombiano Fernando Botero, foi “peça” chave na articulação da
temática de gênero e seus estereótipos, pois é conhecido mundialmente pela utilização de
figuras gordas masculinas e femininas em suas pinturas, desenhos e esculturas. Em sua obra
"Bailarina", que faz parte da série “O Circo”, ilustra uma mulher gorda executando um
movimento na aula de balé. Antigamente essa prática era apenas realizada por homens,
entretanto, nos dias atuais, é vista como tabu para o gênero masculino.
A partir da Obra “Bailarina”, a professora perguntou às crianças se elas conheciam o
balé e se já tiveram alguma experiência corporal com a dança. Muitas conheciam, porém nunca
haviam dançado. Na sala de informática utilizou recursos audiovisuais e apresentou para a
turma vídeos de diferentes pessoas dançando ou fazendo aula de balé com o intuito de
desconstruir alguns estereótipos.
A música escolhida como trilha sonora das aulas foi “A valsa da bailarina” de Xuxa
Meneguel e como culminância da temática, oportunizou às crianças Experiências de
Movimentos Corporais (ANDRADE FILHO, 2011) em um “baile”, momento este em que as
crianças dançaram e brincaram ao som de várias outras músicas e ritmos. Outro recurso
didático-pedagógico utilizado pela professora foi o livro “O menino Nito” que também foi de
extrema importância para fomentar o debate e favorecer o diálogo sobre estereótipos
masculinos construídos pela sociedade. O ponto chave da atividade de Educação Física foi
desconstruir a ideia de que existem brinquedos e brincadeiras de meninas e de meninos.
As crianças falaram sobre suas brincadeiras preferidas, com quem gostavam de brincar
e quais espaços brincavam no seu dia a dia. Neste cenário foi possível dar oportunidade de

acesso às mesmas experiências de movimento corporal a todos, possibilitando assim,
ressignificarem suas relações de gênero construídas a partir das relações socioculturais já préestabelecidas.
Por fim, acreditamos que é urgente a necessidade de transformar as escolas e centros de
Educação Infantil em espaços de enfrentamento das desigualdades sociais, raciais e de gênero.
Os professores têm por obrigação em suas práticas pedagógicas didatizar seus atos de ensino
para questionar hábitos e comportamentos historicamente e socialmente construídos,
rompendo, assim, com a lógica que transforma diferenças em desigualdades.
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INTRODUÇÃO
Neste estudo buscamos reconhecer como gênero e sexualidade atravessam a formação
inicial em educação física em cursos de licenciatura de universidades federais brasileiras. Para
tanto, nos engajamos com a metáfora do “quadro”, proposta pela filósofa Judith Butler
(2015), em Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?, para investigarmos como
gênero e sexualidade são categorias discursivamente “emolduradas” nos currículos da área. A
partir dessa compreensão, reconhecemos a possibilidade de análise, crítica e posterior
intervenção na formação inicial em educação física, de modo a contribuir para ampliações de
noções fixas de gênero e sexualidade historicamente produzidas na moldura “educação
física”, dadas as operações de poder heteronormativas, logo, excludentes de corpos que, de
algum modo, instauram, para a área “problemas de gênero” (BUTLER, 2018).
QUADROS DE GÊNERO E SEXUALIDADE: O QUE NOS DIZ A “MOLDURA”
EDUCAÇÃO FÍSICA?
Utilizamos de uma investigação do tipo documental, por meio de mapeamento de
disciplinas que, de forma central, estavam relacionadas à “gênero” e à “sexualidade” em
projetos pedagógicos de curso de licenciaturas em Educação Física. O mapa de disciplinas foi
constituído a partir de lista de cursos disponíveis no portal MEC e, posteriormente, ingresso
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em websites institucionais, o que nos levou às seguintes informações: a) do total de 51
currículos investigados, encontramos 16 disciplinas, em 15 instituições distintas; b) em
relação às regiões brasileiras: 4 (Nordeste), 3 (Centro-oeste), 3 (Sudeste), 6 (Sul) e 0 (Norte);
c) em relação à oferta, 12 são optativas, entre 30 e 72 horas, e, 3 obrigatórias, com a carga
horária entre 45 e 68 horas, e, 1 não obtivemos a informação; d) quanto à nomenclatura e os
termos constantes nas ementas das disciplinas, além dos termos “gênero”, “sexualidade” e
“educação física”, foi possível reconhecer outros temas, a saber: “educação” “corpo/s”;
“saúde”; “relações étnico-raciais; “política”;
A partir dos dados elencados, entendemos que, embora as discussões de gênero e de
sexualidade sejam crescentes na educação física desde a década de 1980, como afirmam
Devide et al. (2011) e Goellner (2013), tais temáticas ainda são atravessadas por carências
quando pensadas sua centralidade em disciplinas no currículo de formação de professores.
Ainda, mesmo quando estão presentes, emergem como opcionais à formação, bem como, de
modo desigual, quando pensada sua distribuição nas regiões brasileiras. Entendemos que a
ausência de discussões centrais de gênero e de sexualidade no currículo são efeito de relações
de poder que atravessam a moldura “educação física” e que ainda (re)produzem discursos
heteronormativos. Nesse sentido, demarcamos a necessidade de produção de deslocamentos
na moldura “educação física”, (re)orientando a disposição de “quadros” de gênero e
sexualidade na área, o que pode servir de plataforma para ampliar normas de reconhecimento
social rumo a processos de não-violência (BUTLER, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do mapeamento de disciplinas que tematizam gênero e sexualidade em cursos
de educação física reconhecemos como tais temáticas materializam-se timidamente no
currículo, o que aponta para a necessidade de desafiar estruturas dominantes que produzem a
educação física como “moldura” e seus enquadramentos. Daí destacarmos outros modos de
confrontar normas de gênero e de sexualidade na educação física, a exemplo de projetos de
ensino, de pesquisa e/ou de extensão que instaurem denúncias normativas e que impulsionem
uma educação física comprometida com a defesa e preservação de todas as vidas, resistindo a
processos de exclusão social.
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INTRODUÇÃO
Embora o futebol praticado por mulheres na Espanha possua recordes mundiais de
público, o direito à profissionalização e as garantias trabalhistas ainda não estão estabelecidos
para as atletas (MARTINS; REIS, 2018). Diante disso, em 2019, as jogadoras espanholas
organizaram uma greve em busca do primeiro convênio coletivo de trabalho para o futebol
feminino daquele país, algo que já era garantido aos homens há pelo menos quarenta anos.
Considerando esse cenário, este trabalho objetivou compreender a narrativa da greve das
jogadoras espanholas, com base em suas demandas e estratégias de reivindicação e ação
coletiva.
MÉTODO
Como percurso metodológico, reconstruímos a narrativa elaborada pela Associação
Espanhola De Futebolistas (AFE) sobre a mobilização que encaminhou a primeira greve do
futebol espanhol de mulheres (POLETTA, 1998). Para isso, realizamos um levantamento
documental de duas distintas fontes. Primeiro, no site da AFE, verificamos os
posicionamentos oficiais das organizadoras da greve a respeito de seu movimento. Em
seguida, utilizamos o periódico esportivo El País, de Madrid, no intuito de obter elementos de
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distintas opiniões e visões sobre o movimento. Criou-se um banco de dados com 52 notícias
ou notas, sendo 38 documentos referentes à página da associação e 14 reportagens referentes
ao periódico. O critério de inclusão do levantamento das informações foi o início das
primeiras reivindicações das jogadoras, publicadas a partir de agosto de 2018, até março de
2020, datas da negociação e concretização do primeiro convênio coletivo por intermédio da
AFE com clubes e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Analisamos a produção
discursiva dessas movimentações, uma vez que apresentavam elementos de distintas opiniões
e visões sobre o movimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos, a partir da nossa investigação, aspectos relacionais entre o início da
greve e a busca por profissionalização. Em 11 de setembro de 2018, foi realizada uma reunião
que teve como deliberação a busca pela profissionalização em todos os níveis do futebol
feminino espanhol. Diante disso, a AFE deu início às negociações do Primeiro acordo
coletivo sobre o futebol feminino. As jogadoras tinham como principais reivindicações:
pagamento de direito de imagem, piso salarial, direito às férias, jornada de 35 horas semanais,
protocolo de licença maternidade e de afastamento por lesão. Contudo, devido ao bloqueio
nas negociações do Acordo Coletivo, em 16 de novembro de 2019, as futebolistas
interromperam, por meio de greve, uma rodada da temporada 2019/2020 na primeira divisão,
o que acabou posteriormente ocasinando a retomada das negociações. Assim, a assinatura do
Convênio Coletivo foi realizada dia 20 de dezembro de 2019, sendo publicado em 18 de
fevereiro de 2020, como o primeiro Acordo Coletivo europeu de futebol de mulheres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do levantamento documental realizado, foi evidenciado como as jogadoras de
futebol podem agenciar os direitos e os rumos de suas vidas além de apontarmos, como as
mulheres se apresentaram e clamaram por espaço na definição dos rumos da
profissionalização da modalidade.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, durante o século XX, de acordo com Viana (2008), um processo de
higienização acontecia cujo objetivo era proporcionar vida saudável para o estado, tornando a
Educação Física (EF) parte do cotidiano brasileiro. Porém, as mulheres começaram a ser
privadas de praticar alguns esportes específicos, dentre eles, o futebol, com legitimação de
senso comum sobre possíveis machucados que poderiam sofrer em os órgãos de reprodução
durante os exercícios. É sabido que mesmo no século XXI, comumente as mulheres estão
associadas à fragilidade, sensibilidade e passividade, ao mesmo tempo em que os homens
estão associados ao ser ativo, viril e forte tendo esse paradigma refletido no meio esportivo.
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Apesar dos avanços da mulher como participante ativa no meio esportivo e
educacional, ainda é observado que existem barreiras a serem quebradas sobre essa
participação. Pensando no ambiente específico da escola, o contexto escolar é caracterizado
por um ambiente em que no presente momento há uma baixa representatividade das mulheres
na participação de aulas de EF sobre o futebol (ARAUJO, 2016), levando-nos a seguinte
questão: Os fatores histórico-culturais gerais influenciam a vida esportiva da mulher durante
sua trajetória escolar no Brasil? a fim de encontrar respostas para tal inquietação, o presente
trabalho objetiva de modo geral analisar os fatores que estimulam e concretizam a pouca
participação das mulheres durante a prática do futebol dentro das escolas brasileiras.
Trata-se de um estudo de caráter exploratório, qualitativo, do tipo revisão
bibliográfica. O interesse pela temática é fruto de uma provocação manifestada durante a
atuação em aulas mediadas pelos bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência
(PIBID) do curso de EF, da Universidade do Rio Grande do Norte, dentro do Centro Estadual
de Educação Profissional Professora Djanira Brasilino de Souza, no ano de 2021. Nas aulas
em questão, foi abordado o tema contemporâneo transversal Direitos Humanos, proposto na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e que possui como uma das vertentes possíveis as
questões de gênero no esporte.
ESTUDO BIBLIOGRÁFICO: DADOS INICIAIS
O presente trabalho se encontra em andamento e pretende se concretizar através da
metodologia da análise de conteúdo (Bardin, 2011). Para sua produção, foram realizadas
pesquisas bibliográficas com abordagem qualitativa através da Plataforma Scientific
Electronic Library Online (SciELO). A escolha da ferramenta de busca SciELO se deu por ser
uma biblioteca eletrônica que possibilita o encontro de um amplo acervo de periódicos
científicos brasileiros.
O primeiro momento está acontecendo e contempla a leitura, a seleção e o tratamento
de trabalhos que atendam ao tipo de material de análise para o alcance do nosso objetivo
geral. O passo seguinte será a identificação de temas emergentes na produção como unidade
de registro para a construção de categorias a partir da análise de conteúdo.
Os trabalhos selecionados abordam a relação da prática do futebol com a participação
das mulheres em aulas de EF no país e estão em fase de tratamento e construção de

categorias. Os temas que se repetirem com maior frequência servirão como índices e o
contexto de seus trechos se tornarão unidades discursivas para análise temática e de
modalidades de codificação para o registro dos dados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco desta pesquisa se debruça em analisar os fatores que estimulam e concretizam
a pouca participação das mulheres durante a prática do futebol dentro das escolas brasileiras,
relacionando-se a circunstâncias sócio-culturais. Em um país no qual a prática do futebol
pelas mulheres ainda é enxergada com estranheza, nos interessamos em refletir sobre suas
presenças durante as aulas de EF Escolar. Sendo este, um trabalho em andamento, espera-se
ainda que os objetivos sejam alcançados e com a possibilidade de alavancar outras pesquisas,
havendo como possível continuação um estudo restringindo-se ao nordeste, região a qual esta
produção se naturaliza.
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INTRODUÇÃO
Pesquisam apontam que o esporte no Brasil esteve e ainda está preso ao armário da
sexualidade (ROSA, 2010). Porém, aos poucos, começam a emergir coletivos LGBTQIA+
esportivos, como equipes de voleibol, futebol, festivais de queimada, bem como coletivos de
torcedores. Considerando esse cenário, este trabalho descreve o modo como a população
LGBTQIA+ tem sido narrada nas pesquisas sobre esporte. Essa descrição busca oferecer um
“estado da arte” (FERREIRA, 2002) da produção acadêmica no Brasil, revelando o que está
sendo investigado nos programas de pós graduação do país.

METODOLOGIA
Realizamos um levantamento da produção de teses e dissertações publicadas no
catálogo de teses e dissertações no portal da CAPES (www.capes.gov.br). Essa revisão foi
conduzida em maio de 2020, sendo realizada por dois pesquisadores, sem recorte temporal
determinado. No processo de busca de teses e dissertações utilizamos a combinação dos
descritores “lesb* AND esporte*”, “homossexualidade* AND esporte*”, “homofobia* AND
esporte*”, “gay AND esporte*”, “transsexual* AND esporte*”. Quatorze trabalhos foram
excluídos por não tratarem especificamente da temática.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

RESULTADOS
De forma geral, há um grande interesse pelo futebol na pesquisa LGBTQIA+. As
primeiras pesquisas apresentam uma reflexão sobre o futebol como um espaço de sociabilidade
lésbica, mas atualmente as pesquisas sobre gays têm sido predominantes. Destaca-se que,
enquanto a pesquisa sobre lésbicas no futebol se direciona ao esporte como um espaço de
sociabilidade, quando se trata da descrição de gays no futebol, o enfoque é sobre a homofobia,
mostrando duas direções diferentes de pesquisa.
Ademais, quase todos os estudos envolvendo a homossexualidade masculina versam
sobre a cultura do torcedor, evidenciando que abordar a sexualidade de jogadores de futebol
ainda é um tabu. Atualmente, nota-se uma descrição de masculinidades inclusivas no esporte,
além de percebemos uma tendência no desenvolvimento de práticas dissonantes que contrastam
as formas tradicionais associadas ao esporte (CAMARGO, 2016). Por fim, o campo se debruça
sobre os sujeitos transgêneros no esporte.
A revisão apontou que as pesquisas brasileiras sobre a temática LGBTQIA+ no esporte
se prendem a alguns espaços de maior visibilidade: como a sociabilidade lésbica no futebol e a
gay no voleibol. Além dessas presenças, também emergiram as descrições sobre coletivos de
homens gays torcedores no futebol e de práticas dissonantes como as desenvolvidas por
mulheres praticantes de lutas.
PALAVRAS FINAIS: VISIBILIDADES, TABUS E SILÊNCIOS CRÍTICOS
As pesquisas demonstram que tratar das sexualidades de jogadores de futebol ainda é
um tabu, sendo uma importante lacuna a ser tratada. Há ainda poucos registros de narrativas
históricas da participação do coletivo LGBTQIA+ no esporte, corroborando uma história de
invisibilidades

e apagamentos.

Ainda, cabe

destacar o silenciamento

quanto

à

interseccionalidade com outros marcadores como classe e raça nessas pesquisas, algo que ainda
mantém intacta uma certa colonialidade no campo.
Por fim, destacam-se duas vertentes que possivelmente estejam ganhando espaço. Em
primeiro lugar a descrição de espaços que acolham o coletivo LGBTQIA+, conformando
masculinidades mais inclusivas e práticas esportivas dissonantes. Em segundo lugar, também
aparece a pesquisa sobre transexualidade no esporte, explorada no caso do voleibol que teve

bastante repercussão no país nos últimos anos, com a jogadora Tifanny. Essas pesquisas podem
contribuir para o tensionamento da normatividade baseada na construção biológica binária que
culturalmente tem organizado a instituição esportiva moderna, repensando as práticas
esportivas do mainstream.
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SOU HETERO, MAS NUNCA GOSTEI DE FUTEBOL: DISCUTINDO
MASCULINIDADES TÓXICAS NA ESCOLA1
Leandro Teofilo de Brito,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Discutem-se dados de um projeto de iniciação científica júnior que focalizou a construção de
masculinidades com jovens estudantes da educação básica. As noções de masculinidade e
juventude são mobilizadas pelos estudos pós-fundacionais; desenvolveu-se uma pesquisa
colaborativa com grupos de discussão. Entre os resultados, os jovens estudantes debateram a
temática iniciando um movimento individual e coletivo de reflexão sobre a desconstrução dos
padrões normativos do masculino na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: masculinidades; juventude; escola.
INTRODUÇÃO
A enunciação masculinidade tóxica tem sido amplamente disseminada na sociedade,
sobretudo pelos movimentos sociais que denunciam os modos normativos de ser homem
presentes desde cedo na criação e educação de meninos e jovens, que geram violência e
desordem emocional para mulheres e para os próprios homens (CASTRO, 2018). Este
trabalho discute dados produzidos em um projeto de iniciação científica júnior (ICJR)
desenvolvido no Colégio Pedro II (CP2), instituição federal de educação básica, técnica e
tecnológica localizada no Estado do Rio de Janeiro, e focalizou o debate sobre a construção
de masculinidades com jovens estudantes da educação básica.
As noções de masculinidade e juventude serão mobilizadas por autores/as como
Derrida (1991), Butler (2019), Bilge (2020) e Laclau e Mouffe (2014), permitindo a
construção de princípios e operadores de pesquisa numa perspectiva da diferença para
discussão dos dados produzidos pela pesquisa.
Reconhecendo os efeitos da linguagem na constituição de realidades e dos sentidos
sociais, Derrida (1991) postula a linguagem textual e falada como performativa, isto é, a
capacidade da linguagem, quando repetida, de produzir efeitos de realidade. Por essa
articulação epistemológica, Butler (2019) entende o gênero como performativo, ou seja, uma
1
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identidade tenuamente constituída no tempo por meio da repetição estilizada de falas, atos e
gestos instituídos por uma matriz heterossexual e pela coerência sexo-gênero-desejo. Pensar
as masculinidades por essa teorização significa reconhecer os disputados processos de
identificação do masculino performatizados nos diversos contextos sociais e que se opõem a
qualquer essencialização da identidade.
Nessa direção, a noção de masculinidade hegemônica, cunhada pela teórica feminista
Raewyn Connell, se coloca muito próxima do que se entende como masculinidade tóxica na
sociedade. Aqui será proposta uma desconstrução dessa noção pelo pensamento de Laclau e
Mouffe (2015). O autor e a autora propõem uma superfície discursiva para interpretação do
conceito de hegemonia, defendendo a existência de fundamentos parciais e contingentes
marcados por instabilidades de sentidos para (re)leitura do social contemporâneo. Nessa
proposição, uma masculinidade, para se hegemonizar, necessitaria representar sentidos
antagônicos advindos de outras masculinidades por meio de relações de diferença e
equivalência, buscando que uma particularidade entre esses sentidos assumisse uma
representação de universalidade que seria provisória, contingente e reversível, pois
participaria desse jogo de disputas.
A noção de performatividade também se mostra potente na contraposição ao
adultocentrismo que permeia os processos de identificação e significação da juventude na
sociedade (LEITE, 2017). A identificação da juventude como performativa permite contestar
atribuições naturalizadas – tais como irresponsável, hedonista e alienada – comumente
repetidas em enunciações direcionadas ao sujeito jovem na sociedade e que corroboram o
discurso do senso comum de desengajamento político dessa identificação em variadas esferas
da sociedade.
A articulação das identificações da masculinidade e da juventude, além de outros
marcadores sociais da diferença que podem emergir na pesquisa, será interpretada pela
abordagem interseccional. Entendendo que não se trata de um mero somatório de opressões,
mas de uma abordagem integrada que articula categorizações da diferença que emergem e
interpelam os relatos dos sujeitos, a interseccionalidade se mostra uma abordagem analíticopolítica potente para problematização de diferentes atravessamentos identitários em redes de
poder e suas complexidades na produção da diferença e na reprodução das desigualdades

sociais (BILGE, 2020). Os caminhos metodológicos em que a pesquisa se desenvolveu serão
descritos na próxima seção.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada no Colégio Pedro II, campus Engenho Novo II, e foi
desenvolvida como parte das ações de um projeto de ICJR intitulado Discutindo
masculinidades tóxicas na escola. Os princípios de uma pesquisa colaborativa que diz
respeito a uma ação coletiva que estimula estudantes e/ou profissionais da educação a se
aprofundar na compreensão e interpretação de sua própria prática, com vistas ao seu
fortalecimento e emancipação, além de produzir narrativas, saberes e discursos que instituem
identidades (COSTA, 2002), referenciaram metodologicamente a pesquisa.
Nesse contexto, a parceria colaborativa entre um professor de Educação Física e
quatro estudantes do primeiro ano do ensino médio (dois meninos e duas meninas) no ano de
2019 se desenvolveu com a realização de rodas de conversa com jovens estudantes dos anos
finais do ensino fundamental e do ensino médio que se identificavam com o gênero
masculino. Essas rodas foram operacionalizadas pela proposta metodológica de grupos de
discussão (WELLER, 2006), um método de pesquisa muito próximo das entrevistas grupais e
que se constitui como ferramenta produtiva para discutir experiências coletivas com a
juventude, como características sociais relacionadas a gênero, classe social, pertencimento
étnico e geracional, entre outros marcadores.
Foram realizadas quatro rodas de conversa entre setembro e dezembro de 2019, com a
participação de oito a quinze jovens estudantes em cada encontro. Os temas debatidos foram:
violência contra a mulher; assédio sexual; homofobia; e ser homem na contemporaneidade.
Os dados produzidos serão discutidos na sequência.
DISCUTINDO MASCULINIDADES TÓXICAS NA ESCOLA
Nas rodas de conversa realizadas, os jovens estudantes enunciaram de forma
recorrente, dentre os diferentes temas, o esporte como via de (re)produção de sentidos
normalizadores das masculinidades, conforme se destaca:
Tive muita vergonha inicialmente de participar do cheerleader, mas aos
poucos fui me soltando e me aceitando, incorporando a questão das
coreografias e entendendo que essa é uma atividade que qualquer pessoa, de

qualquer gênero e sexualidade possa participar (Estudante 1, roda sobre
homofobia).
Meu pai e meu irmão acham estranha a minha participação no cheerleader,
mas quem tem que definir ou não minha participação sou eu mesmo e mais
ninguém (Estudante 2, roda sobre homofobia).
Integrar a equipe Redfoxes (cheerleader) gera perguntas das pessoas, ainda
mais eu que sou negro: “vc não tinha que estar jogando basquete?”
(Estudante 3, roda sobre ser homem na contemporaneidade).
Tipo essa história do futebol, de todo garoto gostar de futebol, isso é um
saco. Sou hetero, mas nunca gostei de futebol e acho um saco você ser
obrigado pela sociedade a gostar, a ver, entender. Eu na verdade não sou fã
de esportes (Estudante 4, roda sobre ser homem na contemporaneidade).

Reconhece-se o campo do esporte como uma instância que disputa com muita força a
estabilização da masculinidade no social. Por meio das práticas esportivas, busca-se
normalizar a masculinidade que é performatizada desde cedo por crianças e jovens,
aproximando os modos de “ser homem” de atributos qu expressem força, racionalidade,
virilidade e distância de qualquer sentido que se aproxime do feminino. Nesse contexto, as
experiências relatadas pelos jovens estudantes apontam para uma indagação da participação
no grupo de cheerleaders no colégio. Como uma prática que contém elementos da dança, da
ginástica e de acrobacias, sendo baseado em coreografias, o cheerleader é visto como uma
prática feminina, o que coloca os jovens estudantes sob questionamento acerca de suas
masculinidades pela intersecção de uma suposta orientação não heterossexual.
No relato do Estudante 3, esse questionamento é potencializado quando lhe apontam o
basquete como o esporte mais adequado para praticar por ser negro. Entre os sentidos que
trabalham para a normalização das masculinidades no esporte estão aqueles baseados na
virilidade, potencializados quando direcionados a homens negros. Nessa interpretação, corpos
de homens negros são performatizados por meio de normas regulatórias específicas que os
materializam essencialmente como sexualizados e viris desde o periodo da colonização,
negando de maneira mais incisiva uma identificação não heterossexual ou uma corporalidade
dissidente, aquela que apresenta aspectos do feminino.
O futebol é problematizado pela fala do Estudante 4, que destaca as regulações sociais
que legitimam em nossa cultura a obrigação pelo gosto pelos esportes, sobretudo pelo futebol,
entre sujeitos que se identificam como homens. A posição do jovem estudante, que enfatiza

sua identificação como homem heterossexual e o desinteresse por aquele esporte, aponta para
modos outros de performatizações das masculinidades que não necessariamente mobilizam os
esportes como via de (re)produção do “ser homem” nos contextos sociais. No Colégio Pedro
II, essa identificação de masculinidade era recorrentemente performatizada por parte de
alguns estudantes que não apresentavam interesse por práticas esportivas na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de discutir os modos regulatórios das masculinidades com jovens
estudantes da educação básica, as rodas de conversa desenvolvidas na escola se mostraram
produtivas para as reflexões propostas. Nesse contexto, ao refletir sobre os sentidos
normalizadores em que culturalmente são educados, os jovens enunciaram o esporte como
uma das principais instâncias que disputam significações pela estabilização da masculinidade
na sociedade. Esse processo é potencializado quando os marcadores sociais raça e orientação
sexual são interseccionados à masculinidade.
Entretanto, a posição de resistência desses jovens estudantes ao enquadramento à
norma foi enunciada nas rodas de conversa pelos relatos de participação no cheerleader e o
incômodo com as pressões sociais que lhes exigiam o enquadramento numa masculinidade
estável e fixa, além das enunciações de um jovem estudante que relatou não ter interesse por
esportes. Desse modo, reconhece-se que a juventude contemporânea participa com força
dessas disputas pelas significações do masculino na sociedade e que se interpretam pelas
hegemonizações parciais e contingentes das masculinidades que são performatizadas na
escola.
Por fim, defende-se, por meio desta pesquisa, que as lutas políticas a favor da
igualdade e da equidade de gênero na sociedade devem, além de outros pontos, focalizar seus
olhares para a educação de meninos e jovens no que diz respeito à construção de
masculinidades mais inclusivas e engajadas nas mudanças sociais.

I’M STRAIGHT, BUT I NEVER LIKED SOCCER: DISCUSSING TOXIC
MASCULINITIES AT SCHOOL
ABSTRACT
Data from a junior scientific initiation project, which focused on the construction of
masculinities with young students of basic education, is discussed. The notions of masculinity
and youth are mobilized by post-foundational studies and collaborative research with
discussion groups was developed. Among the results, the young students debated the theme,
starting an individual and collective movement of reflection on the deconstruction of male
normative standards in society.
KEYWORDS: masculinities; youth; school.

SOY HETEROSEXUAL, PERO NUNCA ME GUSTÓ EL FÚTBOL:
DISCUTIENDO MASCULINIDADES TÓXICAS EN LA ESCUELA
RESUMEN
Se discuten datos de un proyecto de iniciación científica junior, que se centró en la
construcción de masculinidades con estudiantes de educación básica. Las nociones de
masculinidad y juventud son movilizadas por estudios postfundacionales y se desarrolló
investigación colaborativa con grupos de discusión. Entre los resultados, los estudiantes
debatieron el tema, iniciando un movimiento individual y colectivo de reflexión sobre la
deconstrucción de los estándares normativos masculinos en la sociedad.
PALABRAS CLAVES: masculinidades; juventud; escuela.
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VIOLÊNCIA E COMPETIÇÃO: UMA ANÁLISE ACERCA DA
ESCOLA1
Juliana Trajano dos Santos,
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
Roberto Ferreira dos Santos
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
RESUMO
A escola sofre com a violência. O presente estudo objetiva analisar como a violência e seus
aspectos aparecem dentro das competições escolares, nas aulas de educação física de turmas
de quinto ano do ensino fundamental I, tendo como parâmetro o gênero dos participantes. A
pesquisa de qualitativa analisou competições de futebol e cabo de força. Os meninos foram
mais violentos nas competições comparados com as meninas, devido a construção do padrão
de masculinidade: agressiva, viril e violenta.
PALAVRAS-CHAVE: violência, competição, gênero

INTRODUÇÃO
A violência está cada vez mais frequente na sociedade brasileira. Deparamo-nos com o
Estado enfraquecido e como consequência o nível de segurança nas cidades reduz e a
criminalidade se instala oferecendo por vezes serviços que são de obrigação dos governantes.
O Estado do Rio de Janeiro, vem sofrendo com tais acontecimentos.
A violência é entendida como uma opressão/força de alguém ou algo com mais poder,
que é exercido contra quem não detém os mesmos poderes. Assim, a violência pode ser
entendida como algo imposto ou mesmo a opressão sobre alguma pessoa (JORAND et al.,
2019). Temos que partir da premissa que a violência é pluricausal, complexa e dialética
(MYNAIO; SOUZA, 1998). Aspectos econômicos e culturais são apontados por alguns
autores como formas de sociedades se tornarem violentas. Pessoas que vivem em condições
de baixa renda são mais suscetíveis a praticar e a sofrer atos violentos. Reichenheim et al
(2011) também aponta meninos negros entre 15 e 24 anos como as maiores vítimas da
violência no Brasil. A escola sendo considerada como um espaço social, sofre com a
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violência. Considerando-se os estudos de Reichenheim et al (2011), referente ao público
atingido pela violência a escola pública recebe uma demanda grande de alunos que vivem em
situação de risco.
Os episódios de violências nas escolas têm se tornado comum no Rio de Janeiro. A
Baixada Fluminense, região abandonada pelas autoridades públicas, perece com a violência
migratória da capital. Alguns artigos mostram que depois da instalação das Unidades de
Polícia Pacificadora na cidade do Rio de Janeiro, os números de violências cresceram em
Belford Roxo (GOMES, 2017).
A Educação Física, disciplina obrigatória da Educação Básica, traz como conteúdo os
jogos, os esportes, as lutas e as atividades rítmicas (BRASIL, 1997). Os esportes foram
criados com a finalidade de estabelecer a harmonia em uma sociedade extremamente violenta
na Europa durante o século XVII (ELIAS, 1992). Então, a Educação Física pode através de
seu conteúdo trabalhar a fim de minimizar a violência que interfere de maneira intensa as
relações interpessoais dentro da escola e das aulas, a fim de gerar uma convivência pacífica e
harmoniosa?
O estudo tem como objetivo analisar como a violência e seus aspectos aparecem
dentro das competições escolares, nas aulas de Educação Física de turmas de quinto ano do
Ensino Fundamental I, tendo como parâmetro o gênero dos participantes. A competitividade
está atrelada ao comportamento violento/agressivo (SOUZA, 2005).
METODOLOGIA
A pesquisa de caráter qualitativo buscou entender o fenômeno da competitividade x
violência. Como material de coleta, utilizou-se questionário, entrevista e a observação
participante, como forma de oferecer mais confiabilidade ao estudo (YIN, 2016). Os
participantes da pesquisa são 53 discentes com idades entre 10 e 15 anos, moradores de
Belford Roxo, município da Baixada Fluminense localizado no Estado do Rio de Janeiro. Eles
estão matriculados em uma escola pública municipal e frequentam o 5º ano do Ensino
Fundamental 1, que é uma etapa do ensino básico brasileiro.
Os jogos da competição foram organizados de forma que as três turmas participassem
das atividades propostas. As atividades foram cabo de força e futebol, uma atividade indígena
e um esporte/jogo, respectivamente. Os times das turmas foram divididos com a finalidade

que todos os alunos participassem de pelo menos uma atividade, para que os alunos
vivenciassem as modalidades esportivas e os jogos de maneira competitiva.
No cabo de força foram divididos times mistos – meninos e meninas. Cada turma
participou da atividade com dois times, totalizando 18 crianças por turma. O cabo de força é
uma atividade indígena, que consiste em duas equipes medirem força utilizando uma corda. A
equipe que conseguisse trazer dois oponentes para o seu campo, puxando a corda, venceria a
atividade. No futebol, foram organizados times masculinos e femininos. Cada turma teve um
time de cada, no qual tinham os jogadores titulares e os reservas. A escolha dos times se deu
por sorteio na categoria masculina. As regras foram adaptadas para a estrutura da realidade da
escola.
A primeira pergunta destinava-se a saber se o participante era menino ou menina. Está
informação é relevante devido ao fato de culturalmente a competitividade e a violência
estarem ligadas a construção da masculinidade e em contrapartida as meninas são criadas para
atividades com menos vigor. A segunda pergunta foi: Qual atividade você participou? Essa
pergunta teve como objetivo verificar quem participou das atividades e quais foram, para
conseguir mapear a relação com a violência e as atividades.
A terceira pergunta é relacionada ao comportamento dos participantes dentro das
atividades marcadas anteriormente. As respostas foram formuladas a partir das violências
categorizadas por Santos e Machado (2014). Relacionando as respostas com as categorias de
Santos e Machado (2014), chegamos ao seguinte quadro:
Quadro 1. Relação entre as respostas do questionário e as categorias de violências

QUESTIONÁRIO
Bateu em alguém
Xingou alguém

CATEGORIAS DE VIOLÊNCIAS
AGRESSÃO
OFENSA

Quebrou algum material

VANDALISMO

Enganou/ mentiu para o juiz
ou adversário

FRAUDE

Gritou "quebra ele(a)" ou
"quebra a perna dele (a)"

INDUÇÃO

Ameaçou o adversário ou
outra pessoa

AMEAÇA
FONTE: Santos e Machado (2014)

Vale ainda ressaltar que também foi analisado o comportamento de alunos que
estiveram presentes durante os jogos na arquibancada, como torcida. Esperou-se verificar
quais as relações das atividades e os aspectos violentos que surgiram durante o
desenvolvimento dos jogos.
RESULTADOS
Durante o estudo, obteve-se respostas de 28 meninos e 25 meninas. Em relação a
participação das atividades, foi totalizado 22 meninos e 20 meninas, já a não participação foi
de 6 meninos e 5 meninas. Dos 28 meninos, 13 afirmaram que fizeram algo violento, 7 não
fizeram nada violento, mas tiveram vontade e 8 não fizeram nada violento e não tiveram
vontade. Nas participantes meninas esse número reduz. Das 25 meninas participantes, 8
afirmaram que fizeram algo violento, 1 não fez nada de violento, mas quis fazer e 15 não
fizeram nada de violento e não tiveram vontade.
Quadro 2. Dados dos participantes meninos

PARTCIPANTES MENINOS
Fizeram algo violento
Não fizeram nada violento, mas tiveram vontade
Não fizeram nada violento e não tiveram vontade
TOTAL

13
7
8
28

FONTE: Acervo dos autores

Quadro 3. Dados das participantes meninas

PARTCIPANTES MENINAS
Fizeram algo violento
Não fizeram nada violento, mas tiveram vontade
Não fizeram nada violento e não tiveram vontade
TOTAL
FONTE: Acervo dos autores

8
1
16
25

Analisando o quadro anterior, percebe-se uma predominância de atos violentos entre
os meninos, quando comparados com a meninas. Durante a observação dos jogos,
principalmente

no

futebol,

os

meninos

se

apresentavam

mais

competitivos

e

consequentemente mais violentos. Dentro da própria categoria masculina, os meninos com
mais idade, apresentaram-se mais violentos nos jogos.
Durante as atividades nas quais os meninos participaram, houve maior grau de
agressividade. O que foi percebido é que os meninos menores se sentiam intimidados pelos
mais velhos. Em relação as meninas, quando a equipe adversária tinha meninas maiores, as
participantes entravam desanimadas nas partidas, “agente vai perder mesmo, olha o tamanho
delas”. Em algumas partidas do cabo de guerra, a equipe tida como mais fortes as vezes
perdiam e as meninas apresentavam-se mais satisfeitas do que os meninos. No futebol,
percebeu-se nos jogos de categoria masculina muitas faltas.
Nos jogos de futebol feminino havia muita dificuldade na dinâmica do jogo, pois
apesar de muitas jogarem durante as aulas, o futebol é um esporte tido como masculino dentro
do cenário nacional, sendo mais estimulado pela família a prática pelos meninos. Durante a
infância, a menina, geralmente, brinca com atividades ditas femininas, como casinha, boneca
e os jogos não são praticados. Apesar da pouca violência das meninas durante o futebol, atos
violentos apareceram. Após a torcida dos meninos que incentivavam a violência, as meninas
queriam machucar umas às outras utilizando a bola. Durante a estadia das meninas na
arquibancada, não ocorreram incentivos positivos e nem negativos por parte delas, somente
havia gritos.
Quando questionados sobre as atitudes violentas, as respostas foram: “bati porque me
bateram”, “bati sem querer para pegar a bola”, “xinguei porque estava de sangue quente”;
“bati porque queria ganhar, estava com raiva”. As respostas estão relacionadas ao contexto de
ganhar ou perder, gerado pela situação de competitividade dentro dos jogos, “fiz isso para
ganhar, fiquei com raiva”. As respostas das meninas seguiram essa mesma linha, porém com
um número reduzido. Durante a observação dos jogos, percebeu-se que o futebol gerou maior
e tensão-excitação por parte dos participantes. Além disso, os jogos masculinos de futebol
apresentaram maior competitividade e violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há um padrão de masculinidade socialmente aceita pautada na competitividade,
agressividade, que não expressa sentimentos, viril e forte (SOUZA, 2005). Essa agressividade
junto ao excesso de competitividade foi encontrada nos jogos que envolviam participação dos
meninos nas equipes. E em contrapartida, as meninas são ensinadas a serem femininas e os
níveis de agressividades entre elas eram baixíssimos, apresentando-se alto quando havia a
participação de indireta dos meninos nos jogos. A partir desse pressuposto, surge a
possibilidade de uma possível explicação das violências acentuadas pelos meninos durante os
jogos: a construção social do que é ser homem nos padrões sociais.
Os alunos em sua maioria são negros e que estão inseridos em um local com baixa
segurança e poucos serviços sociais básicos, como saneamento básico, o que é apontado por
autores como fatores que influenciam no aparecimento de violências (MINAYO; SOUZA,
1998; REICHENHEIM et al, 2011).
O professor de educação física pode trabalhar a competição esportiva dentro das aulas,
realizando reflexões acerca das violências, desenvolvendo um discente crítico e autônomo, a
fim de reduzir a violência na escola. Entender o processo de violência, suas consequências e
diferenças entre gêneros é o primeiro passo para uma sociedade justa e igualitária.

VIOLENCE AND COMPETITION: AN ANALYSIS ABOUT
SCHOOLTITLE IN ENGLISH
ABSTRACT
The school suffers from violence. This study aims to analyze how violence and its aspects
appear within school competitions, in physical education classes of fifth grade classes of
elementary school I, having as a parameter the gender of the participants. The qualitative
research analyzed soccer competitions and power cable. Boys were more violent in
competitions compared to girls, due to the construction of the masculinity pattern:
aggressive, virile and violent.
KEYWORDS: violence, competition, gender

VIOLENCIA Y COMPETENCIA: UN ANÁLISIS SOBRE LA ESCUELA
RESUMEN
La escuela sufre de violencia. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la violencia y
sus aspectos aparecen dentro de las competencias escolares, en las clases de educación física
de las clases de quinto grado de la escuela primaria I, teniendo como parámetro el género de
los participantes. La investigación cualitativa analizó las competiciones de fútbol y el cable
de alimentación. Los niños fueron más violentos en las competiciones que las niñas, debido a
la construcción del patrón de masculinidad: agresivo, viril y violento.
PALABRAS CLAVE: violencia, competencia, género
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais:
Educação Física. MEC/SEF. 1997
ELIAS, N. Capítulo IV - Ensaio sobre o desporto e a violência. In: ELIAS, N.; DUNNING, E.
Em busca da excitação. Lisboa: DIFEL, 1992
GOMES, L. H. B. O reflexo da violência e os impactos pós UPP no bairro da Vila Pauline
e no conjunto Sítio do Livramento – Belford Roxo – RJ. 2017. Monografia ao curso de
Licenciatura em Geografia – FEUDUC – Fundação Educacional Duque de Caxias, Duque de
Caxias, 2017.
JORAND, M. F.; TRIANI, F. S.; MURAD, M.; SANTOS, R. F.; TELLES, S. C. C. A
violência em categorias de base do futsal no Rio de Janeiro: um mergulho no universo dos
pais e treinadores. Movimento. Porto Alegre, v. 25, Jan./Dez. 2019.
MINAYO, M. C. S.; SOUZA, E. R. Violência e saúde como um campo interdisciplinar e ação
coletiva. História, ciências e saúde. v. IV. n. 3. p. 513-531. nov. 1997 – fev. 1998.
REICHENHEIM, M. E.; SOUZA, E. R.; MORAES, C. L.; MELLO JORGE, M. H. P.;
SILVA, C. M. F. P.; MINAYO, M. C. de S. Violência e lesões no Brasil: efeitos, avanços
alcançados e desafios futuros. THE LANCET. 2011; 75-89
SANTOS, R. F.; MACHADO, S. Conceitos e categorias: Algumas ferramentas para
pensarmos esportes. In: FARIA JUNIOR, A.; BENTO, J.; SANTOS, R. F.; BOSCHI, C..
Educação Física e Desporto – Relação Brasil Portugal. Instituto Casa da Educação Física:
Belo Horizonte, 2014.
SOUZA, E. R. Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a reflexão no campo
da saúde. Ciência e saúde coletiva. v.10. p. 59-70. Rio de Janeiro, 2005.

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre, Penso: 2016

VIVÊNCIAS DE MULHERES FUTEBOLÍSTICAS EM ISOLAMENTO
SOCIAL1
Nathália Cristina Servadio,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Helena Altmann,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; gênero; futebol e futsal.
INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste na revisitação dos dados empíricos de uma dissertação de
mestrado, que investiga a trajetória de um Projeto de futebol e futsal para meninas e mulheres
no interior do estado de SP, coletado no início da pandemia do COVID-19. Recorro aos dados
provenientes das interlocutoras (atletas e ex-atletas, treinadoras e ex-treinadoras) que
participaram do Projeto2 e que responderam por meio de entrevistas e cartas, suas vivências
nos primeiros meses da pandemia. As entrevistas foram revisitadas com o objetivo de
compreender as vivências das futebolistas do Projeto durante o isolamento social à luz de
leituras sobre o conceito de “agência” 3 de Sherry Ortner (2007) e sobre as “relações de gênero
no esporte” (ALTMANN,2015; GOELLNER,2005; MARTINS, WENETZ, 2020).

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para sua realização.
2
As entrevistas foram realizadas em maio de 2020 e as interlocutoras concordaram em participar
através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permitindo a publicização com nomes
fictícios. O projeto teve aprovação em maio de 2020 (CAAE: 30470720.5.0000.8142).
3
A autora debate o conceito de agência através de dois eixos: a intencionalidade de perseguir projetos
e atividades e o poder, exercido como dominação ou como resistência.
1

MULHERES FUTEBOLÍSTICAS E O ISOLAMENTO SOCIAL
O momento de incerteza e paralização das atividades do Projeto desencadeado pela
pandemia do COVID-19 provocou adaptações para esse cenário, reforçando os desafios e as
“atividades”4 individuais perseguidas pela comunidade.
Houve um grande impacto nas rotinas das treinadoras do Projeto, com sobrecarregada
de trabalho e reinvenção dos treinos no espaço virtual. Tamires de 26 anos, primeira
treinadora mulher do adulto, cometa: “Eu precisava de 1h na semana pra montar o treino da
minha semana, agora eu fico dias pra montar uma aula”.
Algumas jogadoras abandonaram os treinos afetadas pelo contexto pandêmico, seja
em relação a elas ou o que viam em seu entorno e que criarem novas “atividades” que
permitissem ajudar economicamente sua família. Irene de 21 anos e ex- jogadora do Projeto,
evadiu da prática, e aponta “[...] tem 80 mil5 pessoas morrendo, e parece que está tudo ok, mas
não está, tive bastante ansiedade”. Recorda que: “Foi um tempo de conhecimento de me
conhecer cada vez mais, me envolver com meus irmãos meus pais, minha família inteira e
ajudá-los financeiramente”. Outras jogadoras continuaram treinando e relataram questões
emocionais e estratégias de encorajamento. Carol jogadora do Projeto, recorda em carta: [...]
“eu tava um pouco mais desanimada, mas a gente meio que ta fazendo vídeo, ou algumas
reuniões para ficar um pouco mais animada sabe”.
As jogadoras que continuaram perseguindo suas “atividades” na carreira profissional
enfrentaram mínimas condições de trabalho. Julia de 20 anos, atleta profissional, conta que:
“Acaba sendo superação dia a dia, por não poder ter apoio financeiro e contato com família e
amigos”. Sua fala faísca: "[...] que a construção de maior igualdade de gênero nesse campo
carece de investimentos mais positivos na educação corporal e esportiva de meninas e
mulheres." (ALTMANN, 2015, p. 30).

Ortner (2007) expõe as “atividades” como a característica de uma pessoa perseguir seus projetos nos
quais se dedica e luta.
5
Infelizmente durante a escrita deste resumo as mortes pelo COVID-19 subiram para 436.537,
conforme a nova atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada e consultado no dia 17 de maio
de 2021. Para informações atualizadas acessar: https://covid.saude.gov.br/
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As vivências dessas mulheres futebolísticas foram transpassadas pelo distanciamento,
pela evasão e por resistência ao perseguirem suas atividades e afirmarem seus espaços como
praticantes e organizadoras do futebol e futsal de mulheres em tempos incertos.
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A DANÇA COMO PRÁTICA DISCURSIVA: PROBLEMATIZANDO
QUESTÕES DE GÊNERO1
Eliane Regina Crestani Tortola,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Este texto, orientado pelos estudos discursivos foucaultianos, apresenta resultado de
investigação realizada por meio de projeto de pesquisa acerca da dança como prática
discursiva. As experiências no contexto acadêmico demonstram a importância de ações que
oportunizem reflexões acerca das questões de gênero na formação em Educação Física,
notadamente no que se refere à demarcadores binários.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Dança; Discurso.
INTRODUÇÃO
A Dança é uma manifestação repleta de problematizações acerca das questões de
gênero. Historicamente atribuída como atividade feminina e defendida como exercício físico
próprio para mulheres (LARA; VIEIRA, 2010; MARANI, 2021), a dança, pensada pelo viés
dos estudos discursivos foucaultianos, pode oportunizar experiências formativas para
reflexões sobre o machismo estrutural e o sexismo em nossa sociedade, uma vez que se trata
de uma prática corporal tematizada no contexto escolar.
Durante o doutorado estudei a dança numa perspectiva analítica discursiva e mesmo
não sendo o foco principal da tese, que era a objetivação do corpo das mulheres em obras
musicais de Chiquinha Gonzaga, a dança apareceu como materialidade de análise, por meio
do corpo dançante e das discursividades advindas dos “requebros”, “tremeliques”, “desmaios”
e “sensações” (TORTOLA, 2018) provocados pelo maxixe, ritmo considerado lascivo e
erótico no final do século XIX e início do século XX.
Em 2019 e 2020 desenvolvi ações investigativas2 em que problematizei a dança no
contexto da educação física brasileira como uma prática corporal profícua às reflexões de
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PROBIC) da FAPERGS/UFPel.
2
Projeto de pesquisa intitulado “A produção discursiva do corpo dançante: aportes para experiências
formativas na educação física” vinculado ao projeto de extensão “Laboratório de práticas dançantes”,
1

gênero, notadamente, no que se refere ao machismo e ao sexismo como dispositivos de poder
que atravessam o campo da dança e, consequentemente, produz discursos que objetificam
corpos e endossam preconceitos. Logo, tenho como objetivo, nesse texto, apresentar o
resultado dessas reflexões como forma de potencializar o diálogo acerca das questões de
gênero na educação física por meio da dança.
A reflexão que segue é apresentada em dois momentos, o primeiro discorre acerca da
dança como prática discursiva, focalizando o percurso metodológico adotado. No segundo
momento aponto a possibilidade de reflexões acerca das questões de gênero por meio do
ensino da dança no contexto escolar.
O CORPO DANÇANTE A PARTIR DOS ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS
A dança é um importante instrumento de intervenção para pensar aspectos
socioculturais da educação física, a exemplo das questões de gênero. Voss (2013, p. 60)
salienta que a pesquisa em dança, requer uma “linguagem multimidiática para produzir
comunicação, ao mesmo tempo, de natureza reflexiva e experiencial” e, por ser uma
linguagem não verbal, seu potencial comunicativo se dá no discurso implícito no gesto,
gerador de reflexão e criticidade.
Nesse sentido, percebo a dança do ponto de vista discursivo, desenhando “aspectos
performáticos da linguagem, ou seja: quando acontecem, em que condições, com quais
intenções e com que efeitos” (GUZZO e SPINK, 2011, p. 3). Além disso, o corpo, como
objeto de saber, configura-se como uma materialidade discursiva, “superfície de inscrição dos
acontecimentos” (FOUCAULT, 1985, p. 22).
Logo, entendo o corpo que dança como um objeto do discurso inserido no lugar que se
constitui prática discursiva, “lugar onde os objetos se formam ou se deformam, onde aparece
ou se apaga uma pluralidade emaranhada de objetos de discurso” (NAVARRO, 2020, p. 21)
possibilitando pensar suas gestualidades e objetivações em relação às questões de gênero e
aos dispositivos de poder que atravessam essa prática corporal ao longo de sua
descontinuidade histórica. Marani (2021, p. 195) explica que “a dança, como conteúdo
‘fabricado’ discursivamente na e pela educação física, [...] pode ser (re)interpretada a partir de

junto ao Grupo de Pesquisa Corpo, Diversidade e Dança (COR-DI-DANÇA/CNPq/UFPel), extinto em
dez/2020.

enfrentamentos pedagógicos que denunciem elementos que acionam, produzam e sustentam a
heteronormatividade”.
Logo, o percurso investigativo contou com incursões pela obra foucaultiana e
seus/suas comentadores/as, notadamente, os/as que se voltam ao discurso, a fim de analisar a
materialidade proveniente de ações de extensão, que ocorreram de forma remota a partir de
lives de aulas de dança na plataforma Instagram, com participação de convidados/as,
escolhidos/as intencionalmente, considerando a proximidade com profissionais atuantes na
cidade de Pelotas-RS em diferentes modalidades, qual seja, dança afro, dança de academia e
dança de salão. Durante a realização das lives, houve interação entre discentes, convidados/as
e comunidade a partir de comentários escritos na caixa de mensagens e o discurso entre os/as
mediadores/as (discentes) e convidados/as.
Dessa interação emergiram enunciados a partir da posição que cada sujeito ocupa no
discurso, ou seja, professores/as de dança, discentes e comunidade externa buscando dar
visibilidade ao modo como os sujeitos se percebem no mundo por meio da dança. O caminho
percorrido levou em consideração o contexto sociocultural dos sujeitos vinculados ao projeto
e suas afinidades com as práticas dançantes trabalhadas.
Ao abordar o discurso da gestualidade sob a perspectiva dos estudos discursivos
foucaultianos, foi possível examinar, além da materialidade do movimento, a emergência do
gesto dançante como dispositivo de resistência frente às diferentes formas de regulação dos
corpos. Logo, para análise desenvolvida considerei a dança como uma “realidade material de
coisa pronunciada ou escrita” (FOUCAULT, 2011, p. 08). O gesto dançante “produz saberes
e poderes capazes de instaurar uma dada racionalidade acerca do corpo, atravessando o tempo
na cesura dos acontecimentos” (TORTOLA, 2020, p. 72).
Por esse prisma, entendo que na dança, como prática discursiva, problematizada no
contexto da educação física, as questões de gênero aparecem como elementos dos discursos
gestuais que são incorporados aos saberes sobre os sujeitos em suas diferentes formas de
manifestar a sexualidade. Daí pensar as diversas danças existentes e os enunciados que delas
emergem como forma acionar dispositivos de resistência às gestualidades fixas e dadas como
verdades absolutas.

MARCADORES BINÁRIOS DE GÊNERO NO DISCURSO DO CORPO QUE DANÇA
Quando pensamos ou falamos de dança, o corpo emerge em evidência. Cada
modalidade possui sua historicidade e, por essa razão, seu discurso possui valor de
acontecimento, ou seja, não se dá numa única temporalidade, mas na descontinuidade
histórica e na dispersão dos enunciados que emergem, constituindo modos de dizer com o
corpo de um jeito e não de outro.
Durante as ações extensionistas foi possível notar um elemento presente em todas as
danças trabalhadas: o binarismo masculino e feminino, “numa produção de oposições
discriminadas e assimétricas [...]”, compreendidas “como atributos expressivos de ‘macho’ e
de ‘fêmea’” (BUTLER, 2018, p. p. 44).
A dança afro, por exemplo, carrega consigo as marcas da ancestralidade do sujeito
negro que coloca em discurso práticas de resistência, por meio dos movimentos constituídos
em sua pluralidade étnica e religiosa. Os gestuais dialogam com a natureza – pés no chão, de
forma enérgica e vibrante – e produzem sentidos que demarcam tanto feminilidade, quanto
masculinidade. Isso se dá, notadamente, quando os orixás são representados, destacando
aspectos de virilidade, força e espírito patriarcal para orixás masculinos; graça, leveza e
espírito maternal para orixás femininos (AMIN, 2018).
Nas danças de academia, o que vemos, por vezes é a objetificação do corpo da mulher
e o sexismo, especialmente, na gestualidade que se dá como descrição das músicas utilizadas
em que as meninas quicam, empinam e rebolam, enquanto os meninos exaltam sua virilidade
e dominação sobre as mulheres que são “desejadas, sensuais, perigosas, causa de sofrimento
dos homens” (TORTOLA, 2020, p. 76).
Nas danças de salão ficou evidente a característica heteronormativa que compõe a
modalidade. Sua discursividade passa pela condução predominantemente masculina,
reforçando marcadores binários de gênero. Isso se dá pela sua construção histórica. Advinda
das danças da corte, passando pelo enlace de pares, produzindo “enunciados que validam o
domínio do homem sobre a mulher” no “comando dos movimentos masculinos sobre os
femininos” (CARDOZO; MOSQUEIRA; SOUZA, 2020, p. 311-312).
As danças analisadas podem acionar dispositivos de resistência por meio da leitura das
discursividades produzidas, algo que já vem ocorrendo, mas que não será tratado aqui, pela
brevidade do texto. O importante é perceber a proficuidade de reflexões dessa natureza no

contexto educativo como forma provocar rupturas ao discurso machista e sexista que persiste
em circular na nossa sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentar o resultado de reflexões acerca da dança como prática discursiva
busquei potencializar o diálogo acerca das questões de gênero na educação física,
especialmente, no que se refere às práticas machistas e sexistas que perpassam este saber.
O discurso da dança afro, da dança de academia e da dança de salão foram
problematizados por meio dos estudos discursivos foucautianos, a partir de ação de pesquisa e
extensão que identificou enunciados dispersos como demarcadores binários de gênero.
Destaco a proficuidade de reflexões acerca da dança como prática discursiva, no
sentido de problematizar marcadores de gênero que insistem em engessar corpos, de modo a
provocar rupturas e práticas de resistência ao preconceito, ao machismo e a formas de
controle dos corpos.

DANCE LIKE PRACTICE DISCURSIVE: QUESTIONING GENDER
ISSUES
ABSTRACT
This text, guided by Foucault's discursive studies, presents the result of an investigation
carried out through a research project about dance as a discursive practice. Experiences in
the academic context demonstrate the importance of actions that allow reflections on gender
issues in Physical Education training, especially about binary demarcates.
KEYWORDS: Gender; Dance; Discourse.

LA DANZA COMO PRÁCTICA DISCURSIVA: PROBLEMATIZANDO
PROBLEMAS DE GÉNERO
RESUMEN
Este texto, guiado por los estudios discursivos de Foucault, presenta el resultado de una
investigación realizada a través de un proyecto de investigación sobre la danza como
práctica discursiva. Las experiencias en el contexto académico demuestran la importancia de
acciones que permitan reflexionar sobre cuestiones de género en la formación de la
Educación Física, especialmente en lo que se refiere a los demarcadores binarios.

PALABRAS CLAVE: Género; Baile; Discurso.
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A DANÇA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ: NARRATIVAS DOCENTES, CURRÍCULO
E FORMAÇÃO1
Flavia Sandoli,
Universidade Estadual de Maringá
RESUMO
Este trabalho investigou a Dança como disciplina no Curso de Educação Física da
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e questões de gênero que emergem nesse processo
histórico. A pesquisa qualitativa descritiva com análise documental e fonte oral inclui
entrevistas com professoras que atuaram/am com disciplinas relacionadas à dança no curso.
Conclui-se que a dança, inicialmente, foi associada ao gênero feminino e gradativamente
estendida ao gênero masculino, contribuindo com a formação.
PALAVRAS-CHAVE: Disciplina de Dança; Gênero; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Reflexões acerca do ensino da dança no ensino superior e a produção de conhecimento
a ela relacionada têm se voltado aos aspectos metodológicos, a exemplo dos desafios de
ensinar dança, os conteúdos a serem ensinados e aqueles a serem apreendidos. Seus aspectos
históricos, a partir de micronarrativas, como aquelas relacionadas à memória de docentes que
contribuíram para a implementação e/ou consolidação da dança no ensino superior, acabam
tendo pouca visibilidade ou interesse investigativo. Partindo do interesse pela formação de
discentes e pela aquisição de conhecimentos para a atuação com a dança é que fui despertada
para investigar seus aspectos históricos. De modo específico, interessei-me por conhecer
como a memória da dança no curso de Educação Física da UEM fora construída.
Em artigo sobre o ensino de dança na universidade, Lara e Vieira (2010) atentam para
conteúdos de Dança a serem ensinados na formação inicial, assim como narram suas próprias
experiências com o ensino de dança na universidade, respectivamente, na Universidade
Estadual de Maringá (curso de Educação Física) e na Universidade Federal de Viçosa (curso
de Dança). Alguns dos problemas enfrentados pelas pesquisadoras incluem a dificuldade de
entender o corpo como construção cultural, o apelo às danças midiáticas, a dificuldade de
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação Araucária-PR para sua realização e foi
orientado pela Profa. Dra. Larissa Michelle Lara (UEM).
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perceber a aula como tempo-espaço de formação, o sexismo e a resistência a trabalhos
coletivos. Tais narrativas contribuem com o entendimento de parte da história de disciplinas
relacionadas à dança na UEM, sobretudo porque abordam conteúdos, formas de ensino e
problemas enfrentados na prática pedagógica durante o trato com esse campo de
conhecimento.
Dessa forma, proponho analisar o processo de construção histórica da dança em
disciplinas que compuseram/compõem a matriz curricular do Curso de Educação Física da
UEM (campus sede), a partir de narrativas de docentes que trabalharam/am com disciplinas
ligadas a esse tema, entre os anos de 1973 a 2020, bem como por meio de bases documentais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Como procedimentos metodológicos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com docentes efetivas que trabalharam/am com disciplinas ligadas à dança, no período entre
1973-2020. A partir do discurso das entrevistadas foi possível compreender melhor alguns
aspectos a respeito do ensino da dança na universidade, sejam eles relacionados à história, às
diferentes compreensões a respeito da dança, ou ao papel que a dança desempenha na
formação do profissional de educação física.
Após a transcrição das entrevistas, foram criados subtemas para guiar as análises, com
base nos objetivos da pesquisa. O trabalho contou também com documentos suplementares,
como, por exemplo, estruturas curriculares e projetos pedagógicos e publicações que se
relacionem com a referida disciplina. Em complemento, foram realizadas incursões por
literatura específica que aborda questões de gênero na educação física e na dança, dada a
histórica divisão entre homens e mulheres na prática de atividades corporais.
A DANÇA EM DISCIPLINAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEM
O Curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá foi criado no ano
de 1972, tendo sua primeira turma no ano seguinte, 1973. Inicialmente não havia disciplina
autônoma de dança e, de acordo com documentos acerca da estrutura curricular da época, seus
conteúdos eram abordados em disciplinas como a Rítmica, até os anos 1990. Tais disciplinas
eram denominadas Rítmica I, II, III e Rítmica Masculina e Feminina IV, de 1973 a 1975
(Programa Ministrado - DEF - 1973 a 1975), e Rítmica Masculina e Feminina I, II e III, de

1976 a 1989 (Processos nº 1009/77 Fl. 5 e nº 1009/77 Fl. 6). Além disso, seus conteúdos eram
ministrados a partir de um viés tecnicista, conforme o contexto de época. A Entrevistada 1
(jul. 2020), afirma: “[...] a rítmica, era rítmica feminina I,II,III e IV [...]; na última, os
meninos participavam, juntavam-se. Mas a ginástica e a rítmica eram separadas e os meninos
não tinham a disciplina de rítmica. [...]”. Isso evidencia que, no início, o curso contava com
disciplinas distintas de acordo com o gênero, ou seja, com práticas corporais consideradas
generificadas que são aquelas que, como explica Goellner (2013), determinam formas de ser
masculinas e femininas. A entrevistada 2 relata: “[...] enquanto as mulheres no curso faziam a
Rítmica I, II, III e IV, os homens estavam fazendo futebol e as mulheres não faziam futebol,
nem futsal na época. E os homens não faziam a Rítmica I, II e III”. Somente na “[...] última
rítmica, que era chamada de masculina e feminina, é que juntavam os dois sexos, porque daí
nós já tínhamos a questão da dança de salão, da dança de pares, a dança folclórica, que
envolviam a relação homem e mulher na dança. [...]” (Entrevistada 2, jun. 2020).
A partir de 1990, a Dança é incluída na estrutura curricular como disciplina autônoma,
com conteúdos nas disciplinas ‘Rítmica’ e ‘Dança em Educação Física’ (Processo nº 1009 /77
Fl. 144). Entretanto, as professoram encontravam resistência por parte dos estudantes homens
em participar dessas aulas. Como informa uma das entrevistadas: “[...] A questão de gênero, a
única forma mais aceita [do ensino de Dança] ainda eram as Danças folclóricas e Danças de
salão [...]; isso sempre foi uma dificuldade, pra ir quebrando essas barreiras, alguns
paradigmas, da própria sociedade e aí, melhorar toda a questão na própria disciplina [...]”
(Entrevistada 2, 25 jun. 2020). Muitos, atualmente, ainda relacionam dança ao gênero
feminino, portanto, por mais que as disciplinas dançantes no referido curso fossem mistas, há
anos, foram encontrados desafios no seu trato. Como explicam Wenetz e Macedo (2019) em
artigo sobre gênero e sexualidade na infância, tradicionalmente, a virilidade, a força, entre
outros, são comumente relacionados à masculinidade, enquanto a delicadeza, a sensibilidade,
entre outros, são ligados à feminilidade. Portanto, ensinar e estimular práticas corporais que
fujam de tal lógica nem sempre foi e é socialmente aceito.
A dança, especificamente, carrega em si o estigma de prática feminina, portanto, o
homem que dança tem sua sexualidade contestada (MARANI, 2021). Desse modo, é
evidente que as práticas corporais são divididas em atividades “para meninos” e “para
meninas”, e essa divisão torna-se ainda mais evidente em práticas como a

dança. Determinadas questões, principalmente aquelas relacionadas a gênero e sexualidade,
são discutidas, atualmente, de maneira mais enfática. Entretanto, é comum nos depararmos
com certa resistência em discutir essas questões. A Entrevistada 3, que ministra aulas de
dança na referida instituição desde 2003, afirma: “[...] nós percebemos, no curso, algumas
atitudes, posturas machistas, que associam a dança a gênero, que destituem da dança esse
valor formativo, que entendem que a dança é uma disciplina supérflua, que não precisam
fazê-la, que só o esporte dá conta [...]” (Entrevistada 3, 15 jul. 2020).
Apesar das dificuldades e resistências encontradas pelas docentes entrevistadas, elas
compreendem que as disciplinas de dança têm papel fulcral no processo formativo e
contribuem para a aquisição de experiências (in)corporadas que agreguem valor ao conjunto
de conhecimentos adquiridos ao longo da preparação para a atuação profissional em
educação física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Física, em geral, contou, por muito tempo, com práticas corporais
distintas para homens e para mulheres, ou seja, as características biológico-fisiológicas e
anatômicas orientavam os conteúdos apropriados para cada um deles. Essa mesma realidade
foi encontrada no Curso de Educação Física da UEM, em que disciplinas como a dança foram
consideradas femininas, o que, por sua vez, nos leva a inferir que o curso recebeu influências
desse período.
Por fim, entendo que a história e a memória local das disciplinas ligadas à dança,
discutidas neste trabalho, foram decorrentes do contexto histórico em que estavam
inseridas. Todavia, apesar das dificuldades, sejam elas relacionadas a espaço físico ou à
resistência dos alunos com seus conteúdos, essa pesquisa evidenciou que o Curso de
Educação Física da Universidade Estadual de Maringá sempre abordou a dança, fosse ela
como disciplina autônoma ou como conteúdo de outra disciplina. Por esse motivo, inferimos
que o curso considera tais conteúdos importantes à formação de seus discentes. A partir
disso, é possível (re)pensar como a dança contribui na formação em educação física, como
agrega valor às discussões acerca de gênero e como se constituiu/constitui na
memória/história do curso.

DANCE IN THE PHYSICAL EDUCATION COURSE AT THE STATE
UNIVERSITY OF MARINGÁ: TEACHERS' NARRATIVES,
CURRICULUM AND TRAINING
ABSTRACT
This paper investigates dance as a discipline in the Physical Education Course at the State
University of Maringá (UEM) and gender issues that emerge in this process. The qualitative
descriptive research with document and oral source analysis includes interviews with female
professors who worked with dance-related disciplines in the course. It is concluded that
dance was initially associated with the female gender and gradually extended to the male
gender, contributing to the education.
KEYWORDS: Dance Discipline; Gender; Physical Education;

LA DANZA EN EL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MARINGÁ: NARRATIVAS DE LOS
PROFESORES, CURRÍCULO Y FORMACIÓN
RESUMEN
Este trabajo investiga la danza como asignatura en el Curso de Educación Física de la
Universidad Estatal de Maringá (UEM) y las cuestiones de género que surgen en este
proceso histórico. La investigación cualitativa descriptiva con análisis de documentos y
fuentes orales incluye entrevistas con profesoras que trabajaron con asignaturas
relacionadas con la danza en el curso. Se deduce que la danza se asoció al género femenino y
se extendió al masculino, contribuyendo al proceso de educación.
PALABRAS CLAVES: Disciplina de la danza; Género; Educación física.
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AMÉLIAS: TRABALHO E TEMPO LIVRE DA MULHER DE
VERDADE NOS COTIDIANOS EM TEMPOS DE PANDEMIA1
Leonardo Conceição Gonçalves,
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
Letícia Cristina de Andrade Cauhy,
Secretaria Municipal de Educação - Goiânia (SME-GOIÂNIA)
Débora Marcela Machado dos Santos,
Secretaria Municipal de Educação - Goiânia (SME-GOIÂNIA)
RESUMO
Objetivo: identificar e analisar como mulheres usufruem de seu tempo livre, nos cotidianos
em tempos de pandemia. Metodologia: pesquisa documental quali-quantitativa em páginas
na Internet de acesso público e irrestrito. Resultados: em tempos de pandemia, mulheres
trabalhadoras brasileiras estão impedidas de desenvolver diferentes potencialidades a não
ser àquelas necessárias a sobrevivência.
PALAVRAS-CHAVE: Cotidianos; Trabalho; Tempo livre.

INTRODUÇÃO
Em “A realidade de Madhu”, livro escrito no ano de 2013, precisamente à página 183,
consta um trecho profético 2 , onde a personagem da obra prevê uma pandemia viral que
ocorreria no ano de 2020. Por outro lado, embora fora da virtualidade mas repletos de
imprevisões, amargávamos o surgimento dos primeiros casos de uma nova doença que
espalhou-se rapidamente por todo o globo terrestre: tratava-se da Covid-19 (Coronavirus
Disease 2019), causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou novo Coronavírus.
Dada a ausência de aquisição dos imunizantes ou tratamento adequado buscando a
cura da doença, muitas autoridades brasileiras decretaram como alternativa de contenção ao
alto poder de contágio do vírus, medidas de distanciamento comunitário, tais como:
suspensão parcial das atividades laborais e, quando foi possível, adoção da modalidade
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“Em 2020, quando a Terceira Realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia
global matou mais de três bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos.
Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a
vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir” (TOBIAS, 2014, p.183)
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conhecida como trabalho remoto. Por outro lado, as manifestações culturais vinculadas aos
diversos usos do tempo livre, por natureza, atividades tradicionais de encontro presencial,
figuraram como uma das áreas mais afetadas pelas medidas de distanciamento social, com
tudo indicando que deverão ser as últimas a retornar à habitualidade.
Dessa forma, percebemos que a pandemia da Covid-19 repercutiu efeitos variados na
relação entre trabalho e tempo livre dos trabalhadores, em geral, e das trabalhadoras, em
específico, motivando a realização da presente pesquisa, que objetivou identificar e analisar
como trabalhadoras que residem e trabalham em um grande centro urbano usufruem de seu
tempo livre, em tempos de pandemia da Covid-19. Portanto, aludir pelo título desse resumo
expandido uma das canções mais célebres e polêmicas do século XX - Ai! Que saudade da
Amélia, de Ataulfo Alves - remonta abundante carga emocional de desejo e rejeição, pois a
letra da música foi amplamente utilizada em trabalhos acadêmicos anteriores, o que nos
impõe a tarefa de apresentar uma pesquisa com resultados, de fato, relevantes e inéditos.
O QUE TEMOS SÃO JANELAS3 - A TESSITURA MEDOTOLÓGICA DA PESQUISA
Devido as medidas de distanciamento físico social por força da pandemia da Covid19, inúmeras pesquisas acionaram trilhas metodológicas com itinerários no universo
conectado em rede por meio das janelas ou interfaces digitais (INFOCAPES, 2020). E, se em
tempos de pandemia o que temos são janelas, criamos nossas próprias janelas.
Realizamos uma pesquisa documental quali-quantitativa em páginas na Internet de
acesso público e irrestrito4, sendo os ambiente virtuais escolhidos, três lives transmitidas pela
plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube. Selecionamos por conveniência,
enquanto coparticipávamos das interações nos chats das lives, trinta (30) perfis
autodeclarados ou identificados como mulheres, na faixa etária de 21 a 35 anos.
No chat identificamos dados sobre a realidade cotidiana das trabalhadoras em tempos de
pandemia, tais como: (a) qual era a ocupação laboral e a carga horária semanal de trabalho,
(b) o que gostavam de fazer no uso do tempo livre. As publicações foram resumidas,

O subtítulo faz referência à canção chamada “O que temos”, 4ª faixa do álbum autoral Só, de
Adriana Calcanhotto, composto durante a pandemia da Covid-19.
4
Pesquisas em páginas públicas na Internet não requerem inscrição ou autorização do administrador
para acesso ao conteúdo, sendo dispensada avaliação ética e o registro de consentimento (BRASIL,
2018).
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tabuladas e analisadas conforme Bauer & Gaskell (2002), e posteriormente, interpretadas à
luz do referencial teórico da revisão bibliográfica.
SENTA SENTA SENTA SENTA5... PARA DISCUTIR OS RESULTADOS
Em relação a ocupação laboral, constatou-se que todos os perfis correspondiam a
trabalhadoras do terceiro setor da economia, corroborando com os dados da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Sabemos que a partir dos anos 80, alguns
programas governamentais implantaram ações da agenda econômica neoliberal, tais como:
privatização de serviços públicos estatais e desregulamentação da economia via contratos de
trabalho (SILVA, 2020). Por esse motivo, as formas de contratos de trabalho ligadas à
prestação de serviços e comércio em geral, instabilizam direitos básicos às trabalhadoras,
como por exemplo, o direito ao tempo livre.
Para a carga horária semanal de trabalho, observamos que a maioria dos perfis estão
envolvidos com atividades laborais por um período superior a 20 horas semanais, mas não
excedendo o limite de 40 horas. Em que pese a tendência de redução da jornada de trabalho
físico presencial durante a pandemia, há uma convergência real de aumento de jornada
justificada por duas razões: aprofundamento da crise sanitária local e estagnação econômica
dos países que apresentavam sólido crescimento econômico (ONU, 2020).
Identificamos que não é rara a manutenção das jornadas de trabalho onde
trabalhadoras são veladamente forçadas a cumprirem escala de serviço em finais de semana,
feriados ou durante a noite. Também constatou-se a intensificação do processo de trabalho, ou
seja, a supressão de intervalos de trabalho durante a jornada. Acreditamos que não basta
garantir um tempo de liberação das tarefas laborais, pois a interrupção de diversas atividades
produtivas em tempos de pandemia ocasionaram impactos negativos e de forma desigual na
força de trabalho da população brasileira jovem e preta, desfavorecendo ainda mais as
mulheres (GALETTI, 2020).
Sobre os usos do tempo livre das trabalhadoras, identificamos que a ampla maioria dos
perfis tem preferência por assistir/ver televisão, seguidas por igual quantidade com
predisposição a praticarem algum tipo de atividade física. Por fim, uma parcela reduzida opta

O subtítulo faz referência à canção chamada “Bunda Lê Lê”, 8ª faixa do álbum autoral Só, de
Adriana Calcanhotto.
5

por dormir. Conforme FIOCRUZ (2020), a rotina de trabalho em tempos de pandemia, para a
totalidade das mulheres trabalhadoras, deixa de possuir possibilidades e expectativas e se
consolida, na verdade, como fonte de desagrado, causando tensão e sofrimento.
Entendemos, portanto, que a televisão como parte estruturante da indústria cultural
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985), produz, veicula e determina mercadorias ou bens,
coisificando, por vezes, o tempo livre como produto a ser conformado para o consumo,
ocupando o uso majoritário do tempo livre das mulheres trabalhadoras em tempos de
pandemia.
De outro modo, as práticas corporais se tornaram aliadas do rendimento no trabalho
em tempos de pandemia. Assim, percebe-se que relação entre trabalho e desgaste configurada
na dimensão da relação entre corpo-útil e corpo-doente inadmite o desvio da função de
utilidade (FIOCRUZ, 2020). Por isso, emergem das interações nos chats, manifestações das
trabalhadoras em favor da manutenção da forma física, ainda que sejam mais tocantes em
seus cotidianos problemas objetivos, tais como a ausência da política de vacinação extensiva à
todas e corrupção na área da saúde pública brasileira em tempos de pandemia.
Aliás, mesmo quando o tempo livre se apresenta como uma possibilidade de prática
efetiva na medida em que o tempo liberado das obrigações sociais se amplia, em tempos de
pandemia é muito provável que a mulher desempregada utilize o tempo disponível com vistas
a práticas físico-desportivas, pois a tendência é ocupar este tempo na busca por novo
emprego.
Por fim, em tempos de pandemia, é inegável que a fadiga compromete profundamente
o desempenho no trabalho, gerando consequentemente o aumento da necessidade do
descanso, refletida nas interações que explicitaram desejo por dormir no uso do tempo livre.
Porém, a recuperação face do desgaste físico/psicológico provocado, por exemplo, por
condições indignas e opressoras de trabalho, não deve ser naturalizado ao gênero humano.
Limitar as necessidades das trabalhadoras à manutenção da sua força de trabalho - comer,
beber e dormir - implica justificar a ideologia das desigualdades segundo a qual mulheres
devem apenas se satisfazer com o necessário para sobreviver.

AQUILO SIM É QUE ERA MULHER... EM NOSSAS CONCLUSÕES PROVISÓRIAS
Constatamos que a ampla maioria das trabalhadoras ocupa o chamado terceiro setor da
economia. Assim identificamos que o trabalho no setor de serviços, decorrente da onda de
subcontratação que assola o mundo do trabalho, afeta a relação entre tempo de trabalho e
tempo de não trabalho em tempos de pandemia. Os dados explicitaram que a mulher
trabalhadora brasileira deve somente ter o necessário para viver e deve ser constantemente
induzida a querer viver para ter ou sonhar com novas aquisições.
Desta forma, acreditamos que não se trata apenas de conversarmos sobre a
conceituação terminológica de palavras chaves que nos remetem às discussões sobre tempo
livre, trabalho ou qualquer outras deste mote. De certo, a compreensão conceitual dos termos
é parte dos objetivos de muitas pesquisas. Contudo, percebemos que refletir, e tão somente a
elucubrar vocábulos tende a camuflar a problemática essencial, ou seja, a configuração das
relações de opressão de gênero dentro de uma sociedade pautada pela lógica patriarcal.
A discussão a respeito das opressões de gênero não pode mitigar o fato de que é pela
divisão social do trabalho que ocorre a divisão sexual do trabalho e do tempo livre
(PEIXOTO, 2007). A qualidade de vida e o discurso da libertação do trabalho através das
atividades fora dele, fazem parte de um novo discurso do capital que legitima suas
contradições e sua estratégia no intuito de, ocultamente, explorar ainda mais as mulheres
através do aumento de sua produtividade no tempo de trabalho e do aumento das necessidades
no tempo fora do trabalho.
Por fim, os resultados obtidos na pesquisa comprovam que, em tempos de pandemia,
mulheres trabalhadoras brasileiras estão impedidas de desenvolver diferentes potencialidades
a não ser àquelas necessárias à execução do trabalho a ela destinado, devido à estratificação
social, pela divisão social do trabalho.

AMÉLIAS: REAL WOMEN'S WORK AND FREE TIME IN DAILY
DAYS IN TIMES OF PANDEMICS
ABSTRACT
Objective: to identify and analyze how women enjoy their free time in their daily lives in times
of pandemic. Methodology: qualitative-quantitative documentary research on public and
unrestricted Internet pages. Results: in times of pandemic, Brazilian women workers are
prevented from developing different potentials other than those necessary for survival..
KEYWORDS: Daily life; Work; Leisure

AMÉLIAS: TRABAJO REAL DE MUJERES Y TIEMPO LIBRE EN LOS
DÍAS DIARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIAS
RESUMEN
Objetivo: identificar y analizar cómo las mujeres disfrutan de su tiempo libre en su vida
diaria en tiempos de pandemia. Metodología: investigación documental cualitativocuantitativa en páginas de Internet públicas y no restringidas. Resultados: en tiempos de
pandemia, las trabajadoras brasileñas no pueden desarrollar potenciales diferentes a los
necesarios para la supervivencia.
PALABRAS CLAVES: Vida diaria; Trabaja; Tiempo libre.
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ATLETAS TRANSGÊNERO E ESPORTE DE RENDIMENTO:
REFLEXÕES QUEER1
Juliana Jardim,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
Este estudo teórico-reflexivo objetiva discutir a participação de atletas transgênero no
esporte de rendimento à luz dos Estudos Queer. Ao mesmo tempo em que há avanços do COI
na regulamentação da participação de atletas transgênero, há limites impostos pela
cisnormatividade. São necessários mais estudos empíricos sobre transgeneridade e esporte
de rendimento, mas a decisão relativa à participação de atletas transgênero é também
política.
PALAVRAS-CHAVE: transgênero; esporte; queer.
INTRODUÇÃO
Segundo Amara Moira Rodovalho (2017, p. 372-373), mulheres transgênero (ou
apenas trans) são “aquelas que, para si e para a sociedade, se fizeram mulher, apesar de terem
sido criadas, por conta do genital com que nasceram, para ser homem”. Em oposição, as
mulheres cisgênero (ou apenas cis), são “aquelas que, tendo sido criadas para ser mulher por
conta do genital com que nasceram, existem para si e para a sociedade sob essa identidade de
mulher” (RODOVALHO, 2017, p. 373). A partir desta conceituação, neste trabalho entendo
por pessoas transgênero aquelas que possuem uma identidade de gênero diferente da que lhes
foi designada ao nascer.
Este estudo teórico-refletivo objetiva discutir a participação de pessoas transgênero no
esporte de rendimento, considerando os avanços recentes, seus limites e aventando novas
possibilidades. Adoto como escopo não apenas teórico, mas também metodológico, os
Estudos Queer, em diálogo com estudos sobre a temática produzidos nos campos da
Educação Física e do Esporte.
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PESSOAS TRANSGÊNERO E ESPORTE DE RENDIMENTO: DISPUTAS EM JOGO
Ainda são poucas as publicações científicas sobre transgeneridade e esporte de
rendimento no Brasil (PRADO; NOGUEIRA, 2018). O caso da jogadora de voleibol
transgênero Tiffany Abreu é, possivelmente, a temática na qual se concentram a maior parte
dos estudos da Educação Física brasileira sobre a participação de pessoas transgênero no
esporte de rendimento, como por exemplo nos trabalhos de Leandro Brito e Vanessa Pontes
(2015), Vagner Prado e Alessandra Nogueira (2018), e Rafael Garcia e Erik Pereira (2020).
Correntemente, no senso comum, vê-se na mídia esportiva pessoas cisgênero
argumentando contra a participação de mulheres trans no esporte de rendimento porque,
supostamente, levariam vantagem em termos de desempenho esportivo por serem mais fortes,
maiores e mais resistentes do que as atletas cis.
Foi exatamente o que observaram Prado e Nogueira (2018) ao analisarem discursos de
(ex)atletas e membros de equipe médica em publicações da mídia esportiva brasileira sobre a
participação de Tiffany Abreu na Superliga Feminina de Vôlei. O autor e a autora explicitam
que fica evidente que “muitas narrativas são produzidas mais a partir de especulações, medos
e transfobia do que baseadas em evidências que atestariam as vantagens (ou não) produzidas
pelo corpo trans em nível esportivo de alto rendimento” (PRADO; NOGUEIRA, 2018, p. 69).
Resultados similares foram encontrados por Carla Grespan e Silvana Goellner (2014)
ao analisarem o caso de Fallon Fox, lutadora transgênero de artes marciais mistas (MMA). As
pesquisadoras identificaram grande recusa à realização de lutas entre Fox e lutadoras
cisgênero nos comentários deixados em sites/ blog especializados em lutas. Por se tratar de
uma modalidade de combate, em que a sobrepujança física e a contundência dos golpes é
determinante, a participação de Fox causou temor e descontentamento na comunidade do
MMA pois, a partir de um viés cisnormativo, transfóbico e também hipotético, assumiu-se
que seria como se um homem (cis) batesse uma mulher (cis).
Tratam-se de suposições cisnormativas; argumentos sem embasamento em pesquisas
empíricas que, de fato, tenham se proposto a analisar o desempenho atlético de mulheres
transgênero no esporte de rendimento. Cabe explicitar que a cisnormatividade corresponde à
“normatividade que incide, particularmente, sobre as diversidades corporais e de identidades
de gênero” (VERGUEIRO, 2015, p. 229). Isto é, impõe-se o modelo cisgênero a todas as
pessoas, o que inclui as pessoas trans, que são socialmente consideradas bem-sucedidas em

seus processos de transição quando, através de hormônios e cirurgias (que pressupõe também
a redesignação sexual), conseguem aproximar-se mais dos padrões cisgênero (JARDIM,
2018).
No cenário internacional, pesquisa científica realizada por Joanna Harper (2015), com
oito corredoras transgênero que competiram em corridas de distância tanto na categoria
masculina quanto na feminina (após transição de gênero), mostrou que o tempo de prova de
todas as atletas aumentou após a terapia hormonal, já que, como resultado da drástica redução
nos níveis de testosterona, as atletas perdem força e velocidade. A pesquisadora argumenta
que a redução da testosterona e dos níveis de hemoglobina de mulheres trans sugerem que a
resistência física das corredoras trans seja equiparável à das corredoras cis em corridas de
distância. Estes achados foram corroborados por Harper, Jonathan Betancurt e Maria Patiño
(2016), em estudo com seis atletas transgênero (3 corredoras de distância, 1 velocista, 1
ciclista e 1 remadora), duas das quais haviam sido atletas de elite na categoria masculina antes
da transição de gênero. Todas as atletas tiveram quedas significativas de desempenho após ao
menos um ano de terapia hormonal.
Ainda em 2015, Harper e mais 19 especialistas se reuniram a pedido do Comitê
Olímpico Internacional (COI), para discutir a legitimidade da participação de pessoas
transgênero no esporte, o que abriu novos horizontes e trouxe avanços na condução do tema
(GARCIA; PEREIRA, 2020):
No mesmo ano, o COI publicou suas novas recomendações, permitindo que
atletas trans competissem sem a necessidade de redesignação sexual e/ou
cirurgia de gonadectomia, sendo necessário apenas atender a alguns
requerimentos hormonais (se mulher trans, deve comprovar nível de
testosterona no sangue abaixo de 10 nmol por litro de sangue pelo menos 12
meses antes e durante a competição, para homens trans não há restrições)
(GARCIA; PEREIRA, 2020, n.p.).

Não é possível deixar de problematizar, também, que enquanto a participação das
mulheres transgênero causa desconfiança e rejeição social, pouco se discute a participação
dos homens transgênero no esporte de rendimento, o que fica evidente até mesmo no
regulamento do COI, que permite que participem das categorias esportivas masculinas sem
restrição. Aqui, não há comoção popular, pois, pelo senso comum, assume-se que os atletas
trans levariam desvantagem nas competições contra homens cis. E, definitivamente, não há

preocupação da sociedade em larga escala com a integridade física dos atletas trans, tampouco
em assegurar que participem em igualdade de condições com os atletas cis.
Isso evidencia que, na verdade, a preocupação com fazer das competições esportivas
justas é apenas a superfície da discussão – e, de qualquer modo, uma falácia, já que não existe
competição em isonomia de condições no esporte de rendimento (JARDIM, 2018). O que está
realmente em disputa é a manutenção do sistema binário cisnormativo. A participação de
pessoas trans em competições esportivas incomoda porque desestabiliza supostas certezas no
campo do gênero, evidenciando seus limites.
Afinal, como explicitado por Judith Butler (2003), há a expectativa social de que haja
coerência linear entre o sexo designado ao nascer, o gênero, o desejo e as práticas sexuais de
cada pessoa. Assim, quando repetições dissonantes produzem a quebra da coerência linear
entre o sexo designado ao nascer e o gênero, acabam por explicitar que o (cis)gênero não é
natural mas antes construído performativamente, em um processo de “estilização repetida do
corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida,
a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe
natural de ser” (BUTLER, 2003, p. 59).
Há também que se problematizar que não há, ainda, qualquer possibilidade no
horizonte no sentido de contemplar também a participação de atletas trans não binários/as/es,
gênero fluido ou agênero. Ao menos não de forma a respeitar suas identidades, já que para
participar precisariam se submeter à uma categorização entre homem ou mulher. Estas
pessoas estão completamente invisibilizadas e excluídas do esporte de rendimento.
Ao discutirem a participação de mulheres trans no voleibol feminino, Prado e
Nogueira (2018) ofereceram um insight interessante ao levantar a possibilidade de supressão
da categoria gênero nas competições esportivas:
Se a discussão sobre a presença de atletas “trans” nos esportes perpassa
questões fisiológicas sobre a quantidade de testosterona produzida por um
corpo, talvez pudéssemos adequar os/as/xs atletas em categorias ancoradas
por esse critério, sem a distinção de gênero (PRADO; NOGUEIRA, 2018, p.
69).

Neste sentido, as categorias esportivas poderiam passar a ser múltiplas, ao invés de
organizadas em apenas duas categorias generificadas. Entretanto está é uma possibilidade que
avento com parcas esperanças. Qual interesse haveria em tornar o esporte de rendimento

inclusivo, quando este é excludente por definição? E qual interesse o COI e as federações que
controlam o Esporte mundial teriam em desafiar o “cistema”?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Carecemos de mais estudos empíricos sobre pessoas transgênero no esporte de
rendimento, além de um maior esforço para superar a dualidade entre “Ciências Naturais” e
“Ciências Humanas”, em estudos que articulem saberes biomédicos e socioantropológicos. De
qualquer modo, a permissão ou proibição para que atletas transgênero possam participar do
mundo dos esportes é uma decisão política (e não apenas científica), que passa uma
determinada mensagem para a sociedade. Qual seja: quem tem direito de legitimidade social e
participação nas instituições (o que inclui o Esporte) e quem deve ser mantido/a/e às margens
sombrias da abjeção.
Neste cenário, se temos avanços, com a oficialização da participação de homens e
mulheres transgênero pelo COI, não há ainda qualquer possibilidade de participação à vista
para pessoas de muitos dos gêneros existentes no mundo (como as pessoas trans não binárias)
no esporte de rendimento, já que este, assim como as sociedades ocidentais, opera a partir do
binário homem/ mulher.

TRANSGENDER ATHLETES AND HIGH PERFORMANCE SPORT:
QUEER NOTES
ABSTRACT
This theoretical-reflective study aims to discuss the participation of transgender athletes in
high performance sports in the light of Queer Studies. While there are advances by the IOC in
regulating the participation of transgender athletes, there are limits imposed by
cisnormativity. More empirical studies on transgender and high performance sport are
needed, but the decision regarding the participation of transgender athletes is also political.
KEYWORDS: transgender; sport; queer.

ATLETAS TRANSGÉNERO Y DEPORTES DE RENDIMIENTO:
REFLEXIONES QUEER
RESUMEN
Este estudio teórico-reflexivo tiene como objetivo discutir la participación de atletas
transgénero en deportes de rendimiento a la luz de los estudios queer. Si bien existen avances
por parte del COI en la regulación de la participación de los atletas transgénero, existen
límites impuestos por la cisnormatividad. Se necesitan más estudios empíricos sobre el
deporte transgénero y de rendimiento, pero la decisión sobre la participación de los
deportistas transgénero también es política.
PALABRAS CLAVES: transgénero; deporte; queer.
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CISNORMATIVIDADE NO ESPORTE: O LIMBO DOS HOMENS
TRANS1
Eric Seger de Camargo,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
A partir de trajetórias de homens trans no esporte utilizou-se como ferramenta teórica a
cisnormatividade e a matriz cisnormativa para caracterizar os principais desafios na
inserção de homens trans no esporte, apontando mecanismos de inteligibilidade de
sexo/gênero que produzem uma espécie de limbo para os homens trans atletas. Este limbo é
caracterizado pela certeza da inferioridade esportiva dos homens trans e da percepção de
não-pertencimento da testosterona.
PALAVRAS-CHAVE: homens trans; atleta trans; cisnormatividade; esportes
INTRODUÇÃO
Os requisitos para as categorias feminina e masculina no esporte baseiam-se em
características fisiológicas a partir da noção de sexo biológico macho/fêmea, categoria que foi
historicamente construída pela biomedicina (LAQUEUR, 2001). Desde observação da
genitália externa, passando por testes cromossômicos e chegando na medição de níveis de
hormônios sexuais, as políticas de verificação de sexo encontraram situações de pessoas
intersexo que foram submetidas a violências, humilhações e rejeição social por não serem
inteligíveis no binário macho/fêmea (MARTINEZ-PATINO et al, 2010). As pessoas trans
(transexuais, travestis ou transgênero) também foram sujeitas a exclusão do esporte ou
regulação de parâmetros fisiológicos para enquadrar-se nestas categorias.
Se para mulheres trans, a principal discussão é uma suposta vantagem física em
relação às mulheres cis, para os homens trans existem desafios diferenciados (PEÇANHA,
2018). Através da análise de trajetórias de homens trans atletas, utilizando da produção
transfeminista brasileira buscou-se examinar os elementos de cisnormatividade na trajetória
dos mesmos. O ponto de partida da observação empírica é a dificuldade de encontrar atletas
que continuam a competir na categoria masculina após a transição, o que indica a existência
de uma barreira, caracterizada como uma espécie de limbo.
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MATRIZ CISNORMATIVA DO ESPORTE
A matriz cisnormativa do esporte é delineada a partir dos paradigmas de exigências
fisiológicas que conferem legitimidade ao sexo biológico (SEGER, 2020). A categoria
feminina foi sujeita à grande escrutínio para verificação de sexo das atletas sob a
pressuposição de que poderiam existir “homens se fazendo passar por mulheres” para obter
vantagens injustas (MARTINEZ-PATINO et al, 2010; SEGER, 2020). Vergueiro (2015)
aponta como eixos da cisnormatividade: pré-discursividade, binariedade e permanência. Estes
eixos são materializados no esporte de acordo com Seger (2020) pelos seguintes recursos: 1)
expectativa pré-discursiva de relação entre desempenho e níveis de testosterona, que limita a
inteligibilidade de qualquer hipótese divergente; 2) binariedade das categorias de gênero no
esporte, que são mimetizadas pela inteligibilidade de existência de dois modelos de corpos –
dois patamares de desempenho; c) atribuição de efeitos permanentes no corpo a partir da
designação de sexo no nascimento e exposição a níveis hormonais normativos. A premissa da
inferioridade do sexo feminino é um pilar fundamental para articulação dos traços da matriz
cisnormativa.
HOMENS TRANS NO ESPORTE
O campo de análise escolhido são registros sobre participação de homens trans em
esportes. A partir de notícias, documentários e artigos científicos, resgatamos excertos das
trajetórias de homens trans atletas, escolhendo através do critério de conveniência e saturação,
três casos com características singulares: Heinrich Ratjen do atletismo nos anos 30, Andreas
Krieger do arremesso de peso nos anos 80 e Patrício Manuel, boxeador amador (na categoria
feminina) e profissional (na categoria masculina) dos anos 2010.
Seger (2020) relata sobre Heinrich Ratjen que a revista Time em artigo de 1966,
alegou que o regime nazista teria obrigado, o atleta a competir na categoria feminina
disfarçado, como Dora Ratjen na Olimpíada de 1936. Anos depois, a matéria foi questionada
quanto à sua legitimidade, pois havia registro de que Ratjen teria sido designado como sendo
do sexo feminino ao nascer mediante dúvida, sendo, então, um homem intersexo, que fez a
transição após conflitos com policiais que o prenderam pensando se tratar de um homem
vestido de mulher. O requerimento da mudança no registro civil teria sido em 1939, após a

participação de Ratjen em competições de atletismo, e a partir de então ele se aposentou da
carreira de atleta.
Outro registro de atleta homem trans, mas que também competia sob a identidade
feminina, foi o de Andreas Krieger, atleta do arremesso de peso da equipe da República
Democrática Alemã, na década de 80. Ele foi dopado com hormônios andrógenos sem que
soubesse. No caso de Andreas, anos após sua aposentadoria no esporte, ele descobriu sobre
transexualidade, e então resolveu fazer a transição de gênero.
Já o boxeador Patrício Manuel, em 2018, foi reconhecido como o primeiro homem
trans a disputar uma luta profissional de boxe nos Estados Unidos (BRASLOW, 2021). Ele já
havia sido campeão nacional amador cinco vezes antes da transição, na categoria feminina. A
partir da sua transição de gênero, ele voltou-se para o boxe profissional, na categoria
masculina.
DISCUSSÃO
As situações analisadas podem ser categorizadas da seguinte forma: homens trans que
competiram antes da transição, e não continuaram a carreira esportiva como homens, e
homens trans que competem na categoria masculina. No caso de Andreas Krieger, a questão
de identidade de gênero é associada com a violação do consentimento no uso de hormônios
masculinos. Ratjen está marcado por ser intersexo, num contexto de forte criminalização de
diversidade de gênero. Patrício Manuel já é inserido na época de despatologização de
identidades trans. Por ser um homem negro tem atravessamentos do racismo que interferem
em como ele é inteligível pela sociedade.
Uma das ideias que sustenta o pânico moral sobre a participação de mulheres trans no
esporte é a ideia de que homens cisgêneros voluntariamente iriam optar por serem mulheres
trans para obter vantagens na categoria feminina. Este argumento é contraposto pelo
regulamento de esportes universitário nos EUA (GRIFFIN E CARROLL, 2011) reiterando
que a decisão de assumir uma identidade trans na sociedade é complexa e vem de uma
necessidade profunda de ter sua vivência e gênero reconhecidos socialmente. Logo, seria
muito leviano que alguém tomasse essa decisão para usufruir de vantagens que nem são
comprovadas até o momento, mas são suposições vindas da matriz cisnormativa (SEGER,
2020).

O que as evidências das trajetórias de homens trans selecionadas demonstram é que o
contrário é mais provável: o doping sem consentimento de mulheres cis atletas foi uma
realidade nos anos 80, como ocorrido com Andreas Krieger. Não foi publicizada nenhuma
outra história de atleta que tenha assumido identidade de homem trans a partir dessa situação.
Mas várias das atletas foram submetidas a dopagem com hormônios andrógenos sem seu
conhecimento e sem seu consentimento. A invisibilidade dessa preocupação como elemento
chave na discussão sobre atletas trans revela parte do limbo dos homens trans: a hierarquia
entre a cisgeneridade masculina e a cisgeneridade feminina.
Essa noção se associa à ideia de inferioridade de desempenho feminina, que sustenta a
hipótese de vantagem de mulheres trans, e também a fantasia de que homens tentariam se
passar por mulheres. O único caso registrado de algo semelhante é o de Heinrich Ratjen. É
possível destacar que mesmo que ele fosse homem se passando por mulher, o seu resultado
competitivo na Olimpíada de 1936 foi de quarto lugar. Ou seja, sua “ambiguidade” masculina
não lhe rendeu automaticamente um lugar no pódio.
No caso de Patrício Manuel, sua vitória sobre um boxeador cis perturba a premissa de
inferioridade permanente de uma pessoa que foi atribuído o sexo feminino ao nascer. Para
contornar essa perturbação do “cistema” é atribuído status de trapaça pelo uso de testosterona
e, portanto, não merecimento da vitória. É como se a testosterona em si fosse a razão da
vitória, e não pertencente àquele corpo. Assim, Patrício Manuel relata dificuldade em
encontrar adversários que aceitem lutar com ele, e enfrenta muitos comentários em sua
publicidade nas redes sociais alegando que ele não pertence à categoria masculina
(BRASLOW, 2021).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos traços da cisnormatividade como propostos por Vergueiro (2015) e da
matriz cisnormativa do esporte proposta por Seger (2020), analisamos as trajetórias de três
homens trans atletas. Os elementos que materializam os traços da cisnormatividade nessa
matriz esportiva no caso dos homens trans são: a certeza pré-discursiva da inferioridade física
dos homens trans, a quem não se atribui uma vantagem injusta inata (como no caso das
mulheres trans), a permanência dessa noção de inferioridade mesmo após transição, sendo o
uso de testosterona atribuído como uma forma de enganar ou de trapacear, e assim, vitórias na

categoria masculina são atribuídas a isso; e a binariedade expressa pelos lugares inteligíveis
possíveis de mulher e homem, necessitando enquadramento em critérios específicos, que leva
a este limbo em que as marcas da inferiorização (tanto pela atribuição de “essência feminina”
quanto pela transexualidade) dificultam o acesso ao esporte.
Estes traços podem ser observados nas trajetórias na forma de abandono ou expulsão
da carreira de atleta ao fazer a transição, como no caso de Ratjen; dificuldades de continuação
da carreira, como Patrício Manuel e seus relatos de dificuldades de encontrar lutadores
dispostos a lutar contra ele (BRASLOW, 2021) e atribuição da virilidade atlética unicamente
à testosterona, como no caso de Krieger e Manuel. O racismo ainda produz outras barreiras
para atletas negros, como no caso de Manuel, dificultando acesso e permanência.
O escopo dessa análise se limitou a algumas trajetórias. Existem mais elementos a
serem incorporados em futuras análises, como por exemplo atletas trans que competem na
categoria feminina, mas já com a externalização da identidade masculina, atletas infantojuvenis, e mais intersecções com raça, etnia e regionalidades.
A escolha por 3 momentos históricos tão distintos é para evidenciar que as trajetórias
transmasculinas no esporte não são um fenômeno recente. Essas ocorrências são envoltas de
silenciamento e invisibilização. Os momentos distintos permitiram atuações diferentes, mas
mantiveram como base a presença desse limbo que é uma barreira no acesso da população
transmasculina aos esportes institucionalizados, seja amador ou de alto rendimento, e,
portanto, é fundamental que se proponham mudanças nos regulamentos esportivos para
ampliar a compreensão sobre gênero e corpos de forma a facilitar o acesso dessa população ao
esporte.

CISNORMATIVITY IN SPORTS: THE LIMBO OF TRANSGENDER
MEN
ABSTRACT
From the trajectories of trans men in sport, cisnormativity and the cisnormative matrix were
used as a theoretical tool to characterize the main challenges in the insertion of trans men in
sport, pointing out mechanisms of intelligibility of sex/gender that produce a kind of limbo for
the trans men athletes. This limbo is characterized by the certainty of the transmen inferiority
in sports and the perception of non-belonging to testosterone.
KEYWORDS: transmen; trans athlete; cisnormativity; sports;

CISNORMATIVIDAD EN DEPORTES: EL LIMBO DE LOS HOMBRES
TRANS
RESUMEN
A partir de las trayectorias de los hombres trans en el deporte, la cisnormatividad y la matriz
cisnormativa se utilizaron como herramienta teórica para caracterizar los principales
desafíos en la inserción de ellos en el deporte, señalando mecanismos de inteligibilidad del
sexo / género que producen un limbo para los deportistas hombres trans. Este limbo se
caracteriza por la certeza de inferioridad deportiva de los hombres trans y la percepción de
no pertenencia de la testosterona.
PALABRAS CLAVES: hombres trans; atleta trans; cisnormatividad; deportes
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RESUMO
Objetivo: Investigar as construções sociais sobre o corpo feminino no movimento das
Suffragettes. Metodologia: Ensaio, dialogando com contribuições acadêmicas sobre o
movimento das sufragistas britânicas. Resultados: O movimento das Suffragettes utilizou do
jiu-jitsu para consolidar suas práticas de autodefesa. Considerações Finais: As Suffragettes
ressignificaram o uso do jiu-jitsu para as mulheres, visto a necessidade de enfrentamento do
contexto de violência política e social contra as mesmas.
PALAVRAS-CHAVE: Autodefesa feminina; Jiu-jitsu; Corporeidade.
INTRODUÇÃO
Os dojôs são espaços de domínio masculino em detrimento da presença feminina (ou
da feminilidade), podendo ser descritos como verdadeiras fraternidades de homens, que
transpiram masculinidade e virilidade, repugnando tudo aquilo que não é comum à
masculinidade heteronormativa (WACQUANT, 2002; TEIXEIRA, 2011; OLIVEIRA,
MYSKIW e SILVEIRA, 2020).
O acesso limitado às artes marciais para as mulheres pode dificultar o conhecimento
sobre autodefesa, sendo possível problematizar a dominância desse conhecimento para os
homens. Isso se torna então cada vez mais expressivo no Brasil, em que mesmo após a
promulgação da Lei do Feminicídio em 2015, o Brasil enfrenta escalonamentos subsequentes
em casos de feminicídio, em que em 4 anos de vigência, os casos registrados pela polícia
aumentaram de 929 em 2016 para 1326 em 2019 (BRASIL, 2020).
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Nessa perspectiva, podemos pensar historicamente em movimentos de mulheres que
lutaram utilizando das artes marciais para combater a violência contra a mulher, como o caso
das Suffragettes, um movimento feminista britânico que foi marcado pelo seu empenho na
luta do direito ao voto para as mulheres (DORLIN, 2020).
Trataremos então de investigar as construções sociais sobre o corpo feminino do
movimento das Suffragettes, como forma de ampliar o conhecimento sobre esse movimento e
o que ele tem a nos ensinar ainda hoje sobre autodefesa. Portanto, esse texto se constitui em
um ensaio, que dialogou com as contribuições acadêmicas sobre o movimento das sufragistas
britânicas.
A CHEGADA DO JIU-JITSU NA INGLATERRA
O jiu-jitsu (como arte nipônica ancestral ao que conhecemos por Brazilian Jiu-Jitsu)
pode ser considerado a primeira arte marcial nipônica a ser propagada para fora do Japão,
principalmente para os países de língua inglesa, sendo traduzido como a “arte suave”, e
deixava ingleses extasiados em demonstrações em que oponentes grandes e fortes eram
derrubados com a utilização de sua própria força contra os mesmos (HASHIMOTO, 2011).
Com um afinco pelo extraordinário os ingleses – colonizadores – trouxeram o então
“jiu-jitsu” para a Inglaterra, Barton-Wright (1860-1951), que havia ido trabalhar no Japão, se
impressionou com essa arte marcial, e quando retornou a Londres trouxe o conhecimento das
artes nipônicas, desenvolvendo uma mistura chamada de “Bartitsu” (HASHIMOTO, 2011;
DORLIN, 2020).
A prática era tida como ideal para a natureza feminina, por se tratar de ceder à força
do adversário ao invés de trocar forças e por não gerar modificações estéticas (musculares)
ao corpo feminino, junto a isso, uma ilustração de uma mulher projetando seu professor ao
chão com uma técnica de jiu-jitsu (HASHIMOTO, 2011).
Citando uma publicação de Gloucestershire Eco, de 1904, os autores destacam que
para Uyenishi, as mulheres possuem qualidades de equilíbrio e agilidade, que garantem o seu
sucesso nas artes marciais, como o mesmo dizia: “Em uma tempestade na floresta, as árvores
grandes e pesadas sofrem mais, enquanto as plantas leves, por sua elasticidade, resistem à
tempestade por oferecerem o mínimo de resistência à força oposta.”, e assim seria o jiu-jitsu,

o meio em que qualquer mulher poderia derrotar um homem (CALLAN, HEFFERNAN e
SPENN, 2018).
Se por um lado podemos destacar o seu apelo propagandista com mulheres pioneiras
– com acesso e poder para divulgar na mídia local - que contribuíram na propaganda teatral
da modalidade, por outro, essa modalidade teve um importante papel no empoderamento
feminino, contribuindo para o desenvolvimento de um movimento feminista que foi e é
muito importante para o respaldo histórico das lutas sociais, o movimento das “Suffragettes”.
O “SUFFRAJITSU”
O termo “suffrajitsu” foi adotado para relacionar o uso do jiu-jitsu com o movimento
das Suffragettes britânicas (CALLAN; HEFFERNAN; SPENN, 2018). A professora de Jiujitsu Edith Garrud pode ser destacada como uma precursora e agitadora da luta política das
mulheres pelo sufrágio universal, contra o rufianismo, contra a agressão doméstica e policial,
e principalmente, utilizando dos ensinamentos do Jiu-jitsu para consolidar esses feitos
(CALLAN; HEFFERNAN; SPENN, 2018).
Edith Garrud (1872-1971) conheceu o Jiu-jitsu com seu marido no fim do século
XIX, e após terem adquirido a confiança de seu mestre, o mesmo transferiu a propriedade de
sua academia (The School of Japanese Self-Defense) em 1906, ficando a cargo dos Garrud,
que ofereciam aulas de autodefesa para inclusive mulheres e crianças (CALLAN;
HEFFERNAN; SPENN, 2018; DORLIN, 2020). Nesse mesmo ano Edith entra para a
Women’s Freedom League (WFL) (CALLAN; HEFFERNAN; SPENN, 2018).
Um importante marco da inserção do Jiu-jitsu no movimento feminista britânico pode
ser destacado em 1909, quando Edith fez uma demonstração para a Women’s Social and
Political Union (WSPU) e, no mesmo ano, anunciou para o Votes for Women um clube de
autodefesa para as denominadas “Suffragettes” (CRAWFORD, 2001 apud HASHIMOTO,
2011).
E foi no clima de formação do clube de autodefesa que o movimento sofreu
profundas críticas da mídia, que destacavam o movimento Votes for Women como de cunho
militarista, e incitaram respostas de Edith, que publicou uma sequência de fotos que
mostrava uma típica mulher eduardiana projetando um policial que tentava pegá-la pela mão
(HASHIMOTO, 2011).

A sociedade da época ficou aterrorizada com a publicação, o jornal Health and
Strength Journal fez uma publicação sobre, anunciando que aquelas mulheres eram
“quimeras”, que desrespeitavam as fronteiras que separavam o sexo masculino do feminino
(HASHIMOTO, 2011).
A GUERRA DECLARADA CONTRA AS SUFFRAGETTES
Podemos afirmar que as construções em torno do lugar da mulher no jiu-jitsu agora
tomariam um novo rumo, o da “marginalização” e o da deturpação de gênero, o que foi
conceituado por Elsa Dorlin, em seu livro La Matrice de la Race (2014), como “mutação de
gênero”. Esse fenômeno, ocorrido ao longo dos séculos XVII e XVIII, consistia na crença de
que os princípios do “feminismo” e de suas revoltas populares era visto como uma
monstruosa “mutação de gênero”, denominadas mulheres viris, violadoras da ordem social e
também sexual, o que levou a uma marginalização das reivindicações políticas desses
movimentos, que passaram a equivaler a uma forma de virilização, travestismo e inversão
sexual (DORLIN, 2020).
Por outro lado, para as suffragettes o jiu-jitsu era uma forma de autodefesa que fazia
jus às necessidades emergentes da época. Essa arte marcial foi um instrumento de autodefesa
contra a violência doméstica, o rufianismo e a violência policial sofrida pelo movimento, e
Edith em seu artigo chamado “The World We Live In”, deixou claro a legitimidade desse
movimento social (CALLAN; HEFFERNAN; SPENN, 2018).
Apesar disso, a repressão contra o movimento das Suffragettes aumentou de tal forma
que de 1911 a 1913, o dojô dos Garrud era utilizado para abrigar militantes da WSPU
(CALLAN; HEFFERNAN; SPENN, 2018). A tensão e o clima de violência levaram a uma
intensa repressão por parte do Estado e outras organizações conservadoras, com batidas
policiais, vigilância por agências de inteligência, batalhas com pedras e paus em
manifestações, cavaleiros anti-sufrágio e estudantes de medicina, todos com uma aversão
especial às sufragistas (HERNÁNDEZ, 2010).
O movimento das Suffragettes ficou conhecido pela recusa a qualquer negociação
pela lei, tendo como principal meio a ação direta para as conquistas políticas das mulheres,
dessa forma, acreditando que o Estado oprime as mulheres e as coloca numa posição

minoritária, a principal forma de resistir é a violência, utilizando inclusive o corpo para a
afirmação política (DORLIN, 2020).
A incorporação do movimento feminista, a dedicação pela autodefesa, e o
desenvolvimento de uma cultura interna de conscientização política feminista, contribuiu
para que essa incorporação fosse tanta que, não bastava dizer que as Suffragettes atiravam
bombas e causavam incêndios, elas eram as “bombas humanas” e o próprio incêndio
(DORLIN, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento das Suffragettes conseguiu utilizar das lógicas patriarcais de distinção
social entre os sexos para, em um sistema de engenharia reversa, dar forças ao movimento.
Embora esse movimento parta da lógica de que existe uma natureza resignada à mulher e que
o jiu-jitsu se encaixaria dentro dessa natureza, podemos perceber que o Suffrajitsu foi o
resultado de uma incorporação das Suffragettes, podendo ser percebido como uma forma
inovadora que insurgiu das demandas políticas e sociais das mulheres como um todo.
Retomar as Suffragettes britânicas no século XXI, é compreender que tal movimento
possui contribuições para se pensar movimentos de resistência e autodefesa para as
mulheres, entendendo que o conhecimento sobre as maneiras de se defender possui usos
pessoais e também de âmbito organizacional (para movimentos sociais).

SOCIAL CONSTRUCTION OF FEMALE SELF-DEFENSE:
REFLECTIONS FROM SUFFRAGETTES
ABSTRACT
Objective: To investigate the social constructions on the female body in the Suffragettes
movement. Methodology: Essay, dialoguing with academic contributions on the British
suffragette movement. Results: The Suffragettes movement used jiu-jitsu to consolidate its
self-defense practices. Final Considerations: The Suffragettes gave new meaning to the use of
jiu-jitsu for women, meeting the needs of social and political violence they suffered.
KEYWORDS: Female self-defense; Jiu-jitsu; Corporeity;

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA AUTODEFENSA FEMENINA:
REFLEXIONES SOBRE LAS SUFFRAGETTES
RESUMEN
Objetivo: Investigar las construcciones sociales sobre el cuerpo femenino en el movimiento
de las Suffragettes. Metodología: Ensayo, dialogando con contribuciones académicas sobre
el movimiento sufragista británico. Resultados: El movimiento de las Suffragettes utilizó el
jiu-jitsu para consolidar sus prácticas de autodefensa. Consideraciones finales: Las
Suffragettes dio un nuevo significado al uso del jiu-jitsu para las mujeres, respondiendo a las
necesidades de violencia social y política que sufrían.
PALABRAS CLAVES: Autodefensa femenina; Jiu-jitsu; corporeidad;
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RESUMO
A partir do panorama nacional acerca do esporte feminino analisamos como se configura a
vida profissional de mulheres atletas. Metodologicamente, realizamos um ensaio etnográfico
usando como instrumento entrevista semiestruturada e discutimos os termos que surgiram
das falas. As entrevistadas afirmam que praticar esporte não altera a representação feminina
do seu corpo. Por fim, identificamos que o cenário machista instalado no âmbito do esporte
abre margem para a reafirmação da presença feminina nas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher atleta; Corporalidade; Esporte feminino.
APITO INICIAL – INTRODUÇÃO
Atualmente é difícil separar os esportes praticados por mulheres e feminilidade, assim
como o preconceito e a resistência familiar sofrido pela maioria dessas atletas. No Brasil,
onde o Futebol de Campo é considerado o esporte nacional, no entanto notamos pouquíssimos
investimentos e interesse no Futebol Feminino, tanto por parte das federações e clubes quanto
do público em geral. Historicamente a sociedade impõe uma separação dos esportes pelo
gênero. Por exemplo, os esportes com maior contato físico (futebol, basquete, lutas e outros)
são considerados efetivamente masculinos. Por outro lado, o vôlei que é um esporte que não
há contato físico direto com o adversário é culturalmente taxado como um esporte para
mulheres.
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Apesar do exposto anterior, o relato das atletas entrevistadas nos mostrou um ambiente
diferente. A maioria relatou que não vê o esporte implicar em sua feminilidade,
independentemente dessa modalidade ser considerada “masculinizante” ou não. Por isso,
podemos acreditar em uma “virada de jogo”, já que “Na atualidade, o mundo esportivo tem,
em parte, incorporado à luta das mulheres para se apropriarem de espaços existentes e/ou para
criar novos” (ADELMAN, 2003, p.04).
Na pesquisa com mulheres atletas de diferenciados esportes de equipes da
Universidade Federal do Pará (UFPA), buscamos averiguar justamente os pontos chaves
dessa problemática. Estimulamos as atletas para que expusessem suas peculiaridades,
possíveis preconceitos sofridos, a sua adaptação com o esporte que pratica e se o esporte
afetava sua feminilidade. Apesar da cultura ainda machista, podemos alertar para a
importância da inserção das mulheres nos esportes, visto que o mesmo é propagador de
cultura, qualidade de vida e lazer.
Metodologicamente, realizamos um ensaio etnográfico, submetemos três atletas a uma
entrevista semiestruturada e discutimos em tópicos os termos que surgiram das falas. Tivemos
como objetivo saber a configuração da corporalidade feminina no âmbito do esporte à luz da
opinião de mulheres atletas.
TÁTICA – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A etnografia constrói conhecimento em Antropologia diferentemente, uma vez que ela
depende da inter-relação do pesquisador e o campo, além disso, ela exige a convivência mais
ou menos prolongada no lócus da pesquisa (ROCHA, ECKERT, 2008). Tendo isso em vista,
esse trabalho é resultado de um ensaio etnográfico possuindo o Ginásio Poliesportivo da
Universidade Federal do Pará como lócus da pesquisa, a escolha deste local se justifica, pois
estavam ocorrendo o X Jogos da UFPA no mês de novembro e dezembro, período que foi
realizada a pesquisa. É válido destacar a dificuldade de conseguir um campo para a
observação, além de ser escasso é complicado o sistema de permissão para frequentá-los,
portanto, optamos por observar a fase classificatória de futsal e basquete feminino dos jogos,
por ser de fácil acesso. Dessa forma, aplicamos a entrevista semiestruturada, que consiste em
perguntas básicas com eixos temáticos do trabalho, permitindo adicionar durante a entrevista
novas perguntas que forem relevantes ao processo (TRIVIÑOS, 1987, p. 146), com três

mulheres dos esportes já citados, além disso, registramos as entrevistas de forma escrita no
caderno de campo. Importante ressaltar que dos sete integrantes da equipe, duas fizeram a
observação participante e o restante não participante, uma vez que, elas integram o time de
educação física. Os temas identificados nas falas das entrevistadas e na literatura lida serão
discutidos em tópicos no decorrer do texto.
UNIFORME – CORPORALIDADE FEMININA
A corporalidade feminina se definia em função da missão equivocada das mulheres
como reprodutoras. A elegância e a delicadeza eram atributos femininos altamente
valorizados em décadas passadas, por isso houve um receio grande em relação ao exercício
físico para as mulheres. Ao decorrer do século XX o quadro discretamente mudou, permitindo
que algumas atividades físicas leves pudessem ser realizadas pelas mulheres, porém, sendo
convergindo para a estética ou para a missão de ser mãe. As características do esporte misto,
no qual mulheres e homens competem juntos, contribui para a construção de discursos
igualitários, é importante ressaltar que nem sempre foi assim, muito pelo contrário, tal
situação representa o desfecho de um longo processo de lutas femininas para ocupar espaço
nos esportes (ADELMAN, 2003).
A corporalidade feminina usa o termo no sentindo da subversão de significados
referentes a corpos femininos disciplinados e dóceis a corporalidade e as formas de
comportar-se corporalmente estão ligadas a condicionamentos sociais e culturais cada corpo
expressa a história acumulada de uma sociedade que nele marca seus valores, suas leis, suas
crenças e seus sentimentos, que estão na base da vida social.
É importante ressaltar que os espaços e formas de exercitação física que se verificam
no campo das práticas corporais é uma intenção de conter o avanço das conquistas femininas.
Tendo como objetivo analisar, interpretar e discutir sobre a corporalidade feminina, a partir da
desconstrução histórica dos significados e imagens de corpos e seus vários determinantes,
inclusive os educacionais (GONÇALVES, 1994), concentrando-nos nesta pesquisa
bibliográfica exploratória, observando a corporeidade feminina.
Visto isso, as atletas entrevistadas afirmam que praticar esporte não altera a
representação feminina do seu corpo e não admitem modificações masculinizantes, dessa

forma, resistindo à ideologia antiga do corpo feminino frágil e incapaz de realizar várias
atividades físicas de contato.
VANTAGEM – FEMINILIDADE
A feminilidade é um conceito cultural bastante naturalizado, porém ainda muito
controverso nos estudos feministas. Definida de maneira arbitrária e hegemônica dentro de
uma sociedade patriarcal, esta normatividade sobre o que é ser/parecer mulher tem sido
bastante questionada desde as primeiras ondas feministas. Afinal o que é ser feminina: um
aspecto natural das mulheres ou uma construção de um imaginário cultural e midiático? A
questão da feminilidade aparece como um fator chave da ligação entre a mulher, enquanto
sujeito, e a construção da imagem ideal da mulher, baseada nos interesses de uma sociedade
regida pela cultura patriarcal.
Quando falamos em mulher, logo associamos ao sexo frágil, ao sexo desprotegido.
Para a mulher ter a "verdadeira feminilidade", ela deve ser meiga, gentil e fisicamente frágil
ou amorosa, sensível e delicada (MELO; GIAVONI; TRÓCCOLI, 2004). Atributos estes da
típica dona de casa e fiel esposa. Assim, esportes violentos deveriam passar longe das
experiências de socialização de meninas e moças, visto que a feminilidade normativa ainda se
associava à maternidade. Portanto, a prática esportiva entre as mulheres era mal vista perante
os olhos da sociedade, já que era sinônimo de homossexualismo ou "coisa" de homem. Além
da questão da feminilidade, ainda existe a desvalorização da mulher como atleta. Usualmente
não se tem o mesmo reconhecimento frente a um bom resultado; a remuneração é diferente
entre atletas do sexo feminino em relação ao sexo masculino, mesmo praticando a mesma
modalidade como ocorre no futebol de campo, em que as atletas muitas vezes além de
treinarem ainda têm que trabalhar para complementar a sua renda.
Apesar de as mulheres atletas não serem mais vistas como homens ou homossexuais, a
questão da feminilidade continua ainda muito presente. O esporte de alto rendimento exige
um desempenho ligado à condição física levando à incorporação de força física e
musculosidade que não condiz com a feminilidade convencional (SILVEIRA; VAZ, 2014).
Na entrevista realizada com atletas, que praticavam futsal e basquetebol, apesar de não
acharem que sua opção esportiva interferiu na sua feminilidade, reconhecem que as mulheres
têm menor incentivo ao esporte, menor valorização de suas conquistas e menores

oportunidades de profissionalização, além de algumas ainda sofrerem preconceitos em relação
à sua feminilidade.
INFRAÇÃO – PRECONCEITO NA PELE FEMININA
O mundo esportivo há muito tempo é lugar de luta, onde mulheres buscam conquistar
espaço para se inserirem. Essa constante luta assinala tanto avanços quanto conflitos, como
por exemplo, mesmo os esportes de caráter unissex (praticado por homens e mulheres), são
avaliados em termos de gênero. O preconceito de gênero imerso na cultura machista tem a
concepção de que práticas comuns ao universo da cultura física e esportiva, como o suor
excessivo, rivalidade, músculos delineados e esforço físico, quando relacionadas às mulheres,
contornam a imagem ideal de ser feminina. Isso em uma sociedade onde ainda se descreve o
que uma mulher tem ou não que fazer para ser considerada feminina.
Durante a entrevista realizada com as atletas podemos perceber que o preconceito
contra elas está arraigado, não somente por serem mulheres, mas também pelo esporte que por
elas foi escolhido para praticar, julgando ser “esporte para meninos”, como cita uma das
entrevistadas. Essa descriminalização percorre por toda a fase de crescimento, desde quando
crianças, na iniciação ao esporte, passando pela adolescência até os dias atuais. Por meio da
experiência adquirida neste ensaio etnográfico podemos evidenciar que as mulheres atletas,
ainda que sofram prejulgamentos no e pelo esporte reafirmam sua feminilidade e sua
identidade, assumindo e conquistando seu lugar e vez nos esportes padronizados aos moldes
masculinos.
APITO FINAL – CONCLUSÃO
Diante do exposto acima, podemos perceber que o cenário machista instalado no
âmbito do esporte está abrindo caminho para a reafirmação da presença feminina nas
atividades, haja vista que a respeito da configuração corporal feminina as mulheres atletas
possuem a certeza de que a prática não altera sua feminilidade e que a maioria delas possui o
apoio essencial da família, parte importante na formação de um atleta.
É válido ressaltar o espaço já conquistado pelas mulheres, e por ele existir as nossas
entrevistadas possuem a satisfação em praticar as modalidades de futsal e basquete, resistindo
a todo preconceito em volta da atividade, seja ela pela família ou pessoas que convivem,

paradigmas masculinizantes e a falta de investimento, dessa forma, a configuração da
corporalidade feminina nesse contexto é sinônimo de fortaleza, independência e constante luta
para conquistar a significativa representatividade que as mulheres atletas merecem.

FEMALE BODY: ATHLETE WOMAN'S FEMININITY
ABSTRACT
From the national panorama on women's sport, we analyze how the professional life of
women athletes is configured. Methodologically, we performed an ethnographic essay using
the semi-structured interview instrument and discussed the terms that emerged from the
speeches. The interviewees claim that playing sports does not change the female
representation of their bodies. Finally, we identified that the sexist scenario installed in the
context of sport leaves room for the reaffirmation of the female presence in activities.
KEYWORDS: Athlete woman; Corporality; Women's sport.

CUERPO FEMENINO: FEMINIDAD DE MUJER ATLETA
RESUMEN
Desde el panorama nacional del deporte femenino, analizamos cómo se configura la vida
profesional de las mujeres deportistas. Metodológicamente, realizamos un ensayo etnográfico
utilizando el instrumento de entrevista semiestructurada y discutimos los términos que
surgieron de los discursos. Los entrevistados afirman que la práctica de deportes no cambia
la representación femenina de sus cuerpos. Finalmente, identificamos que el escenario
sexista instalado en el contexto del deporte deja espacio para la reafirmación de la presencia
femenina en las actividades.
PALABRAS CLAVES: Mujer deportista; Corporalidad; Deporte femenino.
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RESUMO
Objetivamos compreender se as oportunidades propiciadas pelo PIBID aproximaram exbolsistas e ex-supervisores/as das discussões sobre as relações de gênero no âmbito da
Educação Física escolar. Utilizamos o Grupo Focal enquanto instrumento e interpretamos
sua transcrição através da Análise de Conteúdo. Concluímos que o PIBID, através de suas
potencialidades, permitiu o acesso a saberes e espaços para se pensar e problematizar as
questões de gênero na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Educação Física Escolar; PIBID; Formação.
INTRODUÇÃO
A discussão que aqui apresentamos é fruto de um trabalho de conclusão de curso em
Licenciatura em Educação Física, apresentado à Universidade Federal de Juiz de Fora. O
objetivo do estudo foi compreender de que maneiras as experiências promovidas pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) permitiram o acesso a
discussões e saberes relacionados às questões de gênero no âmbito da Educação Física
escolar.
O PIBID, vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), objetiva “fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica
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pública brasileira” (BRASIL, 2010). Nesse sentido, o programa se estabelece como um
espaço de formação que perpassa a vida de docentes oferecendo significativas contribuições
(GATTI et al, 2014).
Assim, a partir desse reconhecimento, nos questionamos sobre como tais experiências
poderiam afetar na formação inicial de futuros docentes e na formação continuada daqueles/as
que atuam como supervisores/as no que diz respeito às questões de gênero. As experiências
permitiram uma aproximação a essas discussões? De que maneiras?
Para responder a essas perguntas conceituamos aquilo que aqui denominamos de
“gênero”. Segundo Scott (1995, p. 86) “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações
sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária
de dar significado às relações de poder”. Sendo, portanto, um elemento constitutivo de
relações sociais, podemos inferir que as relações de gênero se fazem presente em todo e
qualquer espaço de vivência e convivência humana (GOELLNER, 2013).
Nesse sentido as relações de gênero funcionam enquanto uma categoria analítica e
organizacional do social. Seguindo esse entendimento e analisando como os gêneros são
construídos nas escolas, Louro (1997) afirma que nas aulas de Educação Física esses
processos construtivos se dão de maneira extremamente explícita por pautar seus currículos
em uma perspectiva biológica.
Entretanto, reconhecemos que apesar da história desse componente curricular ser
composta pela construção, manutenção e normatização dos corpos e papéis sociais, tal
realidade pode ser alterada, transformando esse espaço em local para desconstruções e
problematizações tanto de questões de gênero, quanto de raça, classe e religião (AUAD;
CORSINO, 2012).
Sendo assim, partindo de um entendimento que coloca o PIBID como espaço
formativo, através dos relatos de ex-bolsistas e supervisores/as, objetivamos compreender se
as oportunidades propiciadas pelo PIBID os/as aproximaram das discussões sobre as relações
de gênero no âmbito da Educação Física escolar.
PERCURSOS METODOLÓGICOS
Para alcançar os objetivos propostos, decidimos por utilizar uma metodologia
qualitativa, a qual tem como finalidade não apenas “contar opiniões ou pessoas, mas ao

contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em
questão” (GASKELL, 2002, p. 68). Isso porque nos interessa encontrar, a partir de suas falas,
indícios das diferentes maneiras pelas quais o PIBID permitiu o acesso a debates e o
confronto com as questões de gênero no cotidiano escolar.
Como instrumento para a coleta de dados foi realizado um Grupo Focal (GF), que
contou com a participação de dois ex-supervisores e seis ex-bolsistas do PIBID/Educação
Física – UFJF. Segundo Gondim (2003) os grupos focais ajudam na investigação de atitudes,
opiniões e processos que influenciam este grupo, nos permitindo, dessa forma, compreender
as influências do PIBID na formação desses sujeitos.
Os três critérios de inclusão para participação na pesquisa foram: ser ex-bolsista com
permanência no programa de, pelo menos, um ano; ser supervisor/a que fez ou faz parte do
PIBID, com tempo mínimo de permanência de um ano; além de estar atuando em escolas
públicas ou privadas durante a realização da pesquisa; e possuir disponibilidade prévia para
participação remota do Grupo Focal (GF).
Para nos referirmos aos participantes utilizamos a letra “P”, seguida de um numeral (1
a 8), tendo essa nomenclatura sido organizada pela ordem em que as falas aconteceram.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A interpretação e análise dos dados foi realizada através da Análise de Conteúdo
qualitativa (BARDIN, 1977), a partir da transcrição literal do GF.
Os sujeitos dessa pesquisa apresentaram idade média de aproximadamente 30.5 anos,
sendo a maioria indivíduos do gênero masculino (5). Além disso, a maioria dos/as
entrevistados/as fez parte do PIBID por 3 anos ou mais, com destaque para um dos exsupervisores que permaneceu no programa por 8 anos.
O tempo de participação no programa merece destaque por indicar também o tempo de
inserção no cotidiano escolar para as/os bolsistas. Essa característica do programa possibilita
uma vivência de múltiplos aspectos pedagógicos pois tal inserção “deve ser orgânica e não de
caráter de observação, como muitas vezes acontece no estágio” (BRASIL, 2013, p. 28). A
partir dos discursos apresentados por elas/es, a escola e as experiências vividas dentro dela
podem ser apresentadas como oportunidade de formação no que tange às discussões de
gênero:

“Não há um espaço formativo mais rico do que a escola. [...] Carecemos de
um pensar institucional e uma política nacional de educação para essa
formação. Mas, para além disso, a maior formação são as tensões das
relações sociais que se estabelecem nas escolas.” (P2)
“[...] Então, muitas vezes quando a gente pensa: ‘Ah, você teve relações de
gênero?’ A gente pensa logo na graduação. A gente olha logo para
graduação, para o mestrado, para a pós, para esses espaços de formação
continuada e muitas vezes a escola que é onde a gente está atuando, ela
também é um espaço que a gente consegue aos poucos descontruir e que
mudou olhar para minha prática hoje também. [...]” (P7)

Nesse sentido, Lara Araújo (2015) defende a importância das experiências práticas,
principalmente no que concerne às discussões de gênero nas escolas, para a formação inicial
de professores/as. Assim, destacamos o contato com os saberes da prática docente como uma
das

principais

oportunidades

de

formação

profissional

continuada

(MONTEIRO;

ALTMANN, 2014).
Os relatos das/os participantes ainda vão além e abordam também as relações
interpessoais e os aprendizados advindos das trocas de experiências como outra
potencialidade do Programa:
“Então, ao mesmo tempo, se a formação com relação a instituição, ela não
atingia certos objetivos, a minha formação se deu através de pessoas. [...] E
aí, a partir do momento que você conhece pessoas, você conhece os espaços,
você vai se apropriando, você vai se desconstruindo e construindo por cima
disso. [...] É a escola, são as pessoas que a gente está conversando na
cantina, é o espaço do PIBID que a gente vai conversando durante ou depois
da reunião. [...] São esses espaços que vão nos formando [...]” (P3)
“E para além dessa formação no espaço escolar, o PIBID, por exemplo, [...]
pelo perfil das pessoas e pela concepção de mundo das pessoas e as suas
histórias, as suas trajetórias, sem dúvidas me fez pensar muito e refletir
muito sobre essas relações de gênero. Então, foi um espaço para mim,
enquanto supervisor do PIBID, foi um espaço formativo muito significativo
que permitiu que esses olhares e essas reflexões elas fossem dando
continuidade.” (P5)

Assim sendo, o Grupo Focal nos permitiu acessar informações e refletir sobre as
oportunidades de formação apresentadas, destacando a potência das ações do PIBID nas
trajetórias formativas daquelas/es que dele fazem parte. Para além das referências acadêmicas,
que já apresentam como consenso a importância do Programa nas formações iniciais e
continuadas (GATTI et al, 2014), ressaltamos, a partir das falas dos sujeitos da pesquisa, que

o PIBID os modificou não somente enquanto docentes, mas também enquanto pessoas. Desse
modo, o Programa permitiu o acesso a espaços, discussões, problematizações e a
oportunidades de agir e reagir perante as desigualdades de gênero presentes em nossa
sociedade.
CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES
O PIBID/Educação Física – UFJF se caracteriza, prioritariamente, como programa que
oportuniza o convívio entre estudantes de graduação e professores/as e, também possibilita a
vivência e a experiência docente de forma integral. Neste sentido, com os resultados obtidos
através dos relatos de ex-participantes do PIBID, evidencia-se a importância do programa
para a formação inicial e continuada de professores/as.
Com a produção deste trabalho, destaca-se, através da vivência no cotidiano escolar e
das relações interpessoais maximizadas pelo programa, a oportunidade de fomentar ações e
reações no que tange às discussões de gênero na Educação Física escolar, possibilitando
problematizações, enfrentamentos e subversões de padrões e concepções presentes na
sociedade e por diversas vezes reforçados pelo histórico da própria disciplina.

GENDER DISCUSSIONS AND PHYSICAL EDUCATION: PIBID AS
TEACHER EDUCATION OPPORTUNITY
ABSTRACT
We aimed to understand if the opportunities provided by PIBID brought together exscholarship holders and ex-supervisors / their respective ones on gender relations in the
context of Physical Education at school. We use the Focus Group as an instrument and
interpret its transcription through Content Analysis. We conclude that PIBID, through its
potential, access to knowledge and spaces to think and discuss issues of gender in Physical
Education.
KEYWORDS: Gender; School Physical Education; PIBID; Formation.

DISCUSIONES DE GÉNERO Y EDUCACIÓN FÍSICA: PIBID COMO
OPORTUNIDADE DE EDUCACIÓN DEL MAESTRO
RESUMEN
Nuestro objetivo fue comprender si las oportunidades brindadas por PIBID reunieron a ex
becarios y ex supervisores / sus respectivos sobre las relaciones de género en el contexto de
la Educación Física en la escuela. Utilizamos el Grupo de Enfoque como instrumento e
interpretamos su transcripción a través del Análisis de Contenido. Concluimos que PIBID, a
través de su potencialidad, acceso a conocimientos y espacios para pensar y discutir temas
de género en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Género; Educación Física Escolar; PIBID; Formación.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y FEMINIDADES. EL CASO DEL
DEPARTAMENTO DE CUELTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA, 1929-1946)1
Pablo Kopelovich,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
RESUMEN
Analizamos el accionar del Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de
La Plata, entre 1929 y 1946, en relación a la formación de feminidades desde la práctica de
ejercicios físicos, en alumnas de Escuela media. Nos ocupamos del fomento de fines
macropolíticos, del universo moral y kinético. Desde la metodología cualitativa, realizamos
um estudio de caso. Encontramos que se trató de un ir y venir constante entre la igualdad y la
desigualdad, la dependencia y la emancipación.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Feminidades; Escuela media.

INTRODUCCIÓN
En relación a la feminidad, Simone de Beauvoir (2018) afirmó que “no se nace mujer,
se llega a serlo” para indicar que la biología no es destino, que la sociedad establece todo un
programa de vida para que un sujeto se transforme en mujer. De esta manera, “(…) la
condición de la mujer está construida socialmente y determinada históricamente por el medio
social” (Knecher y Panaia, 1994, p. 12 apud VALOBRA, 2010). Entendida como un ideal
regulativo históricamente situado, estuvo atravesada a lo largo de la historia por diferentes
prácticas y saberes que la constituyeron, ocupando la institución escolar un lugar considerable
(Scharagrodsky, 2006).
En esta ponencia nos proponemos analizar los modos en los que se construyeron
feminidades desde el Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de La Plata
desde su creación en 1929, hasta su disolución en 1946. Se trató de una dependencia que se
encargaba de la enseñanza obligatoria de la Educación Física en el Colegio Secundario de
Señoritas, exclusivo para mujeres. Para abordar esa cuestión, analizamos el fomento de fines
macropolíticos, y las dimensiones moral y kinética. Optamos por analizar las dimensiones
1
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desde tres períodos, delimitados, como se dijo, a partir del modo en el que es entendida la
cultura física femenina, coincidentes con tres maneras hegemónicas de concebir a la cultura
física general argentina: el Sistema Argentino de Educación Física, la propuesta fresquista y
la política de la primera Dirección Nacional de Educación Física. Dichos períodos construidos
se extienden desde 1929 a 1934, de 1935 a 1939, y de 1940 a 1946, respectivamente.
DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA
En enero de 1929, en el marco del debate sobre la modificación de los planes de
estudio del Colegio Nacional -CN- y el Colegio Secundario de Señoritas -CSS- (instituciones
de enseñanza media de la UNLP), que se estaba discutiendo desde años anteriores, el
presidente de esa casa de estudio planteó la creación de un Departamento de educación física,
no sólo para estudiantes de escuela media, sino con cursos voluntarios para los de la
Universidad, que sea la base de la formación en el futuro de un gran Instituto
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 1929). Así, el 7 de marzo, dictó una
resolución de creación del DCF que había sido aprobada por el Consejo el 5 de marzo. Allí
Loyarte, a propuesta del rector del CN, Rafael Arrieta, nombra como Director al profesor de
gimnasia Benigno Rodríguez Jurado. Se presenta como “el primer organismo de esta índole
dependiente de una Universidad en la República Argentina (…)” (Rodríguez Jurado, 1929, p.
26). Se encargaba de organizar la Educación Física obligatoria de la escuela graduada
“Joaquín V. González” y los dos colegios de enseñanza media, a la vez que ofrecer cursos
voluntarios para alumnos de las diferentes Facultades de la UNLP. Su surgimiento se produjo
en un marco de políticas de la UNLP que, con Loyarte al frente, tendieron al restablecimiento
del orden y de la disciplina académicas (Belinche, Panella y Casareto, 2010).
FINES MACROPOLÍTICOS
En el primer período, nos encontramos con la presencia, al menos implícita, de
elementos que ligan a las mujeres con la domesticidad y un futuro rol materno, estando la
imagen de mujer-madre por sobre la imagen de mujer-trabajadora. La enseñanza de
“Puericultura”, para 5° año del plan de 1926, dictada hasta 1933 inclusive, da cuenta de la
transmisión de ciertos contenidos vinculados al cuidado de los bebés y de la infancia. Dichos
contenidos, con los planes de 1929 y 1934, se incluirán en la asignatura “Higiene”, también

de 5° año, abarcando: higiene infantil, el recién nacido, lactancia, leche de la mujer, biberón,
crecimiento del niño, entre otras cosas. Ello, sin embargo, coincide con el dictado de materias
que acercarían a las mujeres al desempeño en el ámbito público, como “Instrucción Cívica”
(5° año del plan de 1926 del Colegio Secundario de Señoritas), “Nociones de derecho e
instrucción cívica” (6° año de plan común de 1929) y “Nociones de Economía Política” (6°
año del plan común de 1934), pese a contar en ese momento las mujeres con una ciudadanía
de segunda. Estas transmisiones se plasmaron en la Educación Física de las mujeres a partir
de la adhesión, incluso desde antes de 1929, al Sistema Argentino de Educación Física, de
Enrique Romero Brest. El mismo, que había visitado el colegio en 1922, fue el principal
impulsor de la práctica de ejercicios físicos por parte de las mujeres, pero considerándolas
como “guardianas de la raza”, por lo que su práctica estuvo avalada con el fin de garantizar la
salud y el bienestar de las generaciones futuras. Otra cuestión que, sin dudas, apoyaba el
fomento de la maternidad era la referencia al médico eugenista Mauricie Boigey, que abogaba
por el ejercicio y la protección de la pelvis, en las mujeres, para su rol materno, afirmando que
la mujer no está hecha para luchar sino para procrear. Asimismo, en 1934, Rodríguez Jurado
alude a que los deportes y juegos deben estar adaptados a la “naturaleza femenina”, una
condición de la maternidad.
Con respecto al segundo período, la imagen de mujer-madre claramente sigue estando
sobre la de mujer-trabajadora. La directora Cortelezzi, en un discurso de 1935, presenta a las
alumnas como “madres del mañana”. Se reproduciría, de este modo, la imagen de mujer
como, prácticamente, sinónimo de madre, lo que es ligarla indefectiblemente a la
heterosexualidad, ya que se proyecta una mujer casada (con un hombre). Esa domesticidad
estaba apoyada, también, por el dictado de cursos optativos como “corte y confección”,
“tejidos”, “primeros auxilios” y “artes decorativas”, que tensionarían también a favor de un
desempeño en el hogar.
En el tercer período, la imagen de mujer-trabajadora estaría por encima de la idea de
mujer-madre, lo que se ve en la oferta de una serie de cursos como mecanografía, taquigrafía
y encuadernación, ligados a un desempeño administrativo como el de ser secretaria, que se
encuentra “feminizado”, que implican un desempeño fuera del hogar. Sin embargo, los cursos
siguen presentado opciones como tejidos, costura, lencería, corte y confección, y cocina. En la
cultura física femenina, este cambio se vería plasmado con la adopción de la normativa del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que pese a ser producida por César Vásquez,
seguidor de ideas eugenistas, no presenta alusiones a la maternidad ni a diferencias, en
términos macropolíticos, entre hombres y mujeres.
UNIVERSO MORAL
En lo que respecta a las mujeres, para el período 1929-1934, se transmite, desde la
adscripción al Sistema Argentino de Educación Física, los valores de gracia, belleza y
sensibilidad. Allí se destaca la realización de gimnasia rítmica, presente en el nuevo de plan
1934, y mantenida en el período siguiente, aunque alejándose de la perspectiva de Romero
Brest.
En el segundo período se seguirán transmitiendo los valores de sensibilidad,
gracia y belleza, presentes también en los dichos de la directora Cortelezzi, a lo que se
sumará la alusión a su natural delicadeza y a realizar gimnasia sin perder la feminidad.
Esto lo último lo entendemos en el sentido de un discurso conservador que controla el
cuerpo de la mujer, procurando que no se aparte de su lugar desigual en términos de
relaciones de poder.
En el último período se propone una Educación Física que se presenta como
discreta, alusión ausente para los varones, manteniéndose la referencia a buscar gracia
en los movimientos. Esto último se produce a partir de la adscripción a la normativa del
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y en un marco en el que desde el colegio se
destaca la bondad, la modestia, el compañerismo y la colaboración con compañeras y
docentes. Asimismo, esa transmisión se reforzaba con la enseñanza religiosa, que exigía
cubrir ciertas partes del cuerpo de las alumnas.
UNIVERSO KINÉTICO
Para el primer período, se indica que las alumnas deben practicar ejercicios adaptados
a la naturaleza femenina, evitando la exagerada fatiga y un desgaste orgánico superior a sus
(menores fuerzas). Aquí, nuevamente, nos encontramos con que se produce una comparación
con los hombres, justificando biológicamente la desigualdad, presentándola como indiscutible
o esencial. En la misma línea van las referencias a respetar la contextura propia del sexo
femenino. Además, se alude a la necesidad de presentar ejercicios más suaves que para los

varones, en concordancia con la propuesta del Sistema Argentino de Educación Física.
También, desde el plano discursivo se plantea que se ejercitan los brazos, las piernas y el
tronco, aunque entre las pruebas de atletismo para ellas, no se incluyen lanzamientos, que
ejercitarían la fuerza de los hombros y los brazos, como sucedía con los varones. Ello lo
vinculamos con ciertos postulados del mencionado Boigey y con la imagen de mujer-madre.
Asimismo, podría pensarse en cierto temor a la virilización de la mujer, lo que es apoyado por
la alusión a los movimientos suaves y la práctica de deportes como el vóley y la pelota al
cesto.
En el segundo período se toma como referente al uruguayo Julio Rodríguez, que había
planteado que la mujer debe hacer ejercicios y juegos femeninos y no masculinos, lo que
indica cierta continuidad con el período anterior. Ello, se ve, por ejemplo, en la continuidad
de la práctica de pelota al cesto. De este modo, vemos cómo desde el deporte se produce una
lucha por la definición de los cuerpos legítimos.
En el tercer período no abundan las referencias al universo kinético. No obstante, para
ellas comienza a aplicarse la normativa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que
continúa con la propuesta de una práctica diferenciada, manteniendo deportes más suaves
como pelota al cesto, y presentando ciertas prácticas con reglamentos adaptados a las mujeres,
como el básquet. En este período se reducen los años de gimnasia obligatorios, eliminando la
oferta para 5° y 6°, aunque se proponen ejercicios físicos en horario extraescolar.
CONSIDERACIONES FINALES
Lo acontecido con la enseñanza de la Educación Física en el Colegio Secundario de
Señoritas, en términos de transmisión de feminidades, da cuenta de una tensión permanente
en la sociedad entre igualdad y desigualdad entre las mujeres y los hombres, no tratándose en
absoluto de un recorrido lineal que vaya de la desigualdad a la igualdad o a menos
desigualdad. Existieron, en cambio, permanentes ambigüedades, contradicciones, avances y
retrocesos en términos de emancipación de la mujer. Ello se produce al existir elementos tanto
de un currículum común como de uno diferenciado, llevándose a cabo a partir de una
concordancia y discordancia permanentes entre lo propuesto desde el Departamento de
Cultura Física, y el Colegio de Señoritas, por un lado, y el contexto de la UNLP, de la
provincia y de la Nación, por otro.

TITLE IN ENGLISH: PHYSICAL EDUCATION AND FEMINITIES.
THE CASE OF THE DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA, 1929-1946)
ABSTRACT
We analyze the actions of the Department of Physical Culture of the National University of La
Plata, between 1929 and 1946, in relation to the formation of femininity from the practice of
physical exercises, in middle school students. We deal with the promotion of macropolitical
ends, the moral and kinetic universe. From the qualitative methodology, we carry out a case
study. We found that it was a constant back and forth between equality and inequality,
dependency and emancipation.
KEYWORDS: Physical education; Feminities; Middle School.

TÍTULO EM PORTUGUES: EDUCAÇÃO FÍSICA E FEMINIDADES. O
CASO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA, 1929-1946)
RESUMO
Analisamos as ações do Departamento de Cultura Física da Universidade Nacional de La
Plata, entre 1929 e 1946, em relação à formação da feminilidade a partir da prática de
exercícios físicos, em alunos do ensino médio. Tratamos da promoção dos fins
macropolíticos, do universo moral e cinético. A partir da metodologia qualitativa, realizamos
um estudo de caso. Descobrimos que era um vaivém constante entre igualdade e
desigualdade, dependência e emancipação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Feminidades; Ensino fundamental.
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FUTEBOL FEMININO BRASILEIRO E AS DIFICULDADES
ENCONTRADAS NESSE SUBCAMPO ESPORTIVO1
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Centro Universitário Internacional Uninter
Katiuscia Mello Figuerôa,
Universitário Internacional Uninter
RESUMO
O objetivo do estudo foi levantar problemas quanto à participação feminina no futebol na
atualidade. A metodologia foi qualitativa e exploratória. Alguns problemas encontrados
foram: más condições de trabalho, falta de profissionalismo, invisibilidade, preconceito,
desrespeito e falta de incentivo. As considerações finais apontam para a necessidade de
sensibilização das entidades esportivas no que se refere à temática, bem como da promoção
de políticas públicas e planejamento a longo prazo que contribuam para a evolução da
modalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Mulheres; Esporte.

INTRODUÇÃO
Por muitos anos, a mulher foi proibida de participar em atividades esportivas devido à
ideia de que era frágil, não tinha capacidade biológica para tal, deveria se resguardar para
cumprir o papel de mãe e esposa ou de que se masculinizaria (MORAES E SILVA;
FONTOURA, 2011). Hoje, vemos um cenário em que as mulheres ocupam cada vez mais o
espaço esportivo e competem em diversas modalidades. No entanto, podemos perceber, a
partir de bibliografia específica e de manifestações públicas de atletas, fatos comuns nas redes
sociais, que a mulher ainda não é tratada com equidade nessa esfera.
Diante disso, buscamos responder neste artigo à seguinte questão: quais são os
principais problemas vivenciados por mulheres atletas e ex-atletas de futebol no que se refere
à participação feminina nessa modalidade no Brasil? Para responder a tal questionamento,
estabelecemos como objetivo realizar um levantamento dos problemas que ainda são
1
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observados no que se refere à participação feminina nessa modalidade a partir das falas das
próprias atletas ou ex-atletas, participantes em entrevistas disponibilizadas na internet. Como
objetivos específicos, colocamos: selecionar e assistir a vídeos públicos e gratuitos sobre a
temática proposta disponibilizados na internet; organizar as informações coletadas em
categorias e tabelas; analisar as falas referentes à temática do estudo dos envolvidos no vídeo
e aproximar do referencial teórico levantado.
O estudo teve cunho qualitativo e exploratório. Foram realizadas buscas em uma
plataforma pública e gratuita de compartilhamento de vídeos (YouTube), especificamente a
partir do canal “Ludopédio 2 ”, escolhido por ser reconhecido por sua ampla e relevante
produção referente ao futebol. Foram selecionados alguns vídeos devido à sua relação com o
tema mulher e/no futebol e, para a seleção final, elegeram-se dois vídeos que foram
protagonizados por referências femininas na modalidade em questão que abordaram os
problemas e dificuldades impostas às mulheres nessa esfera.
Na sequência, realizou-se a análise dos vídeos e foram sistematizados quadros com as
informações dos vídeos, que foram categorizados como “Descrição dos vídeos” e
“Caracterização dos problemas”. Ao longo do artigo, as personagens foram denominadas
como Atleta A, Atleta B e Ex-Atleta C, além de uma pesquisadora do tema e uma jornalista.
Utilizou-se, ainda, revisão bibliográfica referente à mulher no âmbito esportivo e, em
especial, no futebolístico.
A escolha do tema tem relação com interesses de pesquisa das autoras, traduzidos pela
tríade “mulher – esporte – futebol” e pela necessidade de se colocar esse tema sempre em
pauta para que os problemas que ainda existem nessa esfera sejam lembrados e discutidos.
Além disso, duas das autoras possuem uma estreita relação com a modalidade, a qual
praticaram profissionalmente ao longo de suas vidas, uma delas, inclusive, teve passagens
pela Europa e Seleção Brasileira de Futebol.
FUTEBOL FEMININO NO BRASIL: UMA HISTÓRIA COM POUCAS PÁGINAS
Assim como na realidade social como um todo, Castellani Filho (1988, p. 61) destacou
que, no mundo esportivo, as mulheres foram proibidas, legalmente, de praticar esportes que
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Disponível em: https://www.youtube.com/user/ludopediofutebol. Acesso em 28 jun. 2021.

fossem “incompatíveis com as condições de sua natureza”. Entre tais esportes, estava o
futebol, que durante quase quarenta anos, não pôde ser praticado por mulheres no país.
A história do futebol feminino no Brasil começa a ser contada, de fato, a partir de
1980, com o Esporte Clube Radar, time da cidade do Rio de Janeiro, que obteve destaque no
campeonato estadual e serviu de base para a Seleção Brasileira de futebol em 1988 (SALLES
et al., 1996). Citando alguns eventos importantes para o entendimento da evolução dessa
modalidade temos, em 1991, a primeira Copa do Mundo feminina na China, organizada pela
Federação Internacional de Futebol. Em 1996, o Comitê Olímpico Internacional realizou, em
Atlanta, os primeiros Jogos Olímpicos com a participação de mulheres no futebol.
Algumas conquistas já foram comemoradas com relação à participação feminina no
futebol, como a presença de mulheres em cargos de comando na seleção brasileira, que teve
início em 2012, com a contratação da treinadora Emily Lima para o cargo de comandante da
seleção Sub-17. Desde então, temos percebido mais mulheres assumindo cargos como esse
pelos clubes do país (CBF, 2017). Outra conquista foi o anúncio da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) de que, a partir de 2020, as atletas das seleções femininas receberiam o
mesmo valor de diárias do que os homens, assim como as premiações destinadas às etapas
dos Jogos Olímpicos (CBF, 2020).
Em 2019, a Confederação Sul-Americana de Futebol determinou que todos os clubes
participantes da série A do campeonato brasileiro, da Libertadores e da Sul-Americana
fossem obrigados a montar uma equipe adulta e a categoria de base feminina para disputarem
os campeonatos oficiais da modalidade. No ano de 2020, o Campeonato Brasileiro de Futebol
Feminino foi organizado com 16 clubes da série A1 e, a série A2, com 36 equipes. Além
disso, a CBF também organizou campeonatos de categorias Sub-20, Sub-18, Sub-17, Sub-16
e Sub-14.
Dessa forma, percebemos que a história do futebol feminino no Brasil não foi pautada
por grandes e significativas evoluções ao longo do tempo e, assim como em outros ambientes
sociais, a mulher segue em busca do seu espaço.
DISCUSSÃO
Considerando as informações coletadas sobre os principais problemas vivenciados por
mulheres atletas e ex-atletas de futebol no que se refere à participação feminina nessa

modalidade no Brasil, identificamos que os problemas citados são, de modo geral,
interdependentes. Foram mencionados desafios comuns e, entre os mais citados, estão as
questões de estrutura, condições de trabalho, invisibilidade, preconceito, calendário de jogos
limitado, falta de mulheres em cargos de comando nas entidades envolvidas com a
modalidade, falta de profissionalismo, de incentivo, de investimento na base e de
planejamento de carreira. Ressalta-se, ainda, que os mesmos problemas destacados pela exatleta C nas décadas de 80 e 90, persistem no cenário atual. Ela apontou como um fator
determinante o fato de os clubes masculinos não assumirem as equipes femininas, muitas
vezes fazendo parcerias para se livrarem das responsabilidades de gerir as equipes, não
possuindo incentivos próprios para ajudarem a alavancar a modalidade (LUDOPÉDIO,
2020a).
Destaca-se a percepção das atletas de que é inadmissível que atletas da modalidade
tenham que passar por total descaso dentro do seu ambiente de trabalho, sem alimentação
adequada, água e, em alguns casos, nem banheiros disponíveis durante seus treinamentos.
A Atleta B destacou que o clube não apoia a equipe feminina, que as atletas não têm
salários, transporte ou uniforme para treino e que apenas utilizam o nome do clube para poder
participar do campeonato paulista, que é uma oportunidade para as atletas mais novas
(LUDOPÉDIO, 2020b).
Em nossas análises, foi possível verificarmos que a falta de apoio, incentivo, respeito
e valorização da modalidade sempre estiveram vinculadas à questão cultural do machismo e
do preconceito de modo geral, traduzidos pelo pensamento de que “futebol é para homens” ou
de que “mulher deve cuidar da casa e dos filhos”. Atrelado a isso, podemos realçar as
dificuldades que as mulheres passam para conquistarem cargos expressivos dentro do esporte,
como de gestão ou em equipes técnicas.
A falta de investimentos da mídia e das entidades esportivas afetam a popularidade da
modalidade e a ausência de campeonatos importantes nas emissoras tradicionais camuflam a
evolução da mulher dentro do esporte. Alguns veículos de comunicação ainda transmitem a
imagem da mulher como objeto sexual em detrimento de suas qualidades e conquistas dentro
do esporte.
Apesar de tudo isso, o futebol feminino continua caminhando, ainda que a passos
lentos e com perspectivas incertas. Nesse cenário, as atletas destacaram como possíveis

soluções, fomentar a cultura da modalidade para que aconteça a profissionalização dos clubes,
aumentar o calendário de jogos, formar novas categorias de base e escolinhas femininas,
estimular o futebol nas aulas de educação física, juntamente com campeonatos para expandir
e impulsionar a modalidade desde a infância, possibilitando que a nova geração chegue à
categoria adulta preparada e com seus direitos assegurados para que não precisem aceitar
migalhas e serem humilhadas diariamente em seu ambiente de trabalho, enfrentando as
mesmas dificuldades que as pioneiras enfrentaram e que persistem há 40 anos.
Destacamos, ainda, a fala de Silvana Goellner, que apontou a consciência de classe
das atletas como algo fundamental e cobrou a promoção de políticas públicas e planejamentos
estruturais a longo prazo, que contribuam para a diminuição da desigualdade de gêneros e,
consequentemente, para a evolução coletiva e solidária da modalidade (LUDOPÉDIO,
2020c).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, verificou-se que as dificuldades destacadas continuam
sendo as mesmas enfrentadas nas décadas de 80 e 90: questões como estrutura, condições de
trabalho, falta de profissionalismo, invisibilidade, preconceito, desrespeito e falta de
incentivo. Seguindo nessa linha, foi possível compreendermos que os desafios são
interdependentes.
Tais dificuldades nos permitiram visualizar como o futebol feminino permanece sendo
desrespeitado e desvalorizado no âmbito nacional, sendo considerado como um esporte
prioritariamente masculino. Os olhares preconceituosos continuam, não havendo aceitação
para que a modalidade feminina se desenvolva e conquiste o espaço que merece no cenário
nacional.
Para concluirmos, destacamos que é primordial a sensibilidade dos clubes, federações
e principalmente da CBF frente à classe feminina para que haja projetos concretos, que sejam
colocados em prática e tenham como objetivos exclusivos a valorização e desenvolvimento da
modalidade, sem interesses externos que atrasem o crescimento do esporte no Brasil.

BRAZILIAN WOMEN SOCCER AND THE DIFICULTIES FOUND
IN THIS SPORTIVE SUBFIELD
ABSTRACT
The aim of the study was to raise problems regarding women’s participation on soccer today.
The methodology was qualitative and exploratory. Some problems found were: poor working
conditions, lack of professionalism, invisibility, prejudice, disrespect and lack of
encouragement. The final considerations point to the need to raise awareness of sports
entities on the subject, as well as the promotion of public policies and long-term planning that
contribute to the evolution of the sport.
KEYWORDS: Soccer; Women; Sport.

FÚTBOL FEMENINO BRASILEÑO Y LAS DIFICULTADES
ENCONTRADAS EN ESTE SUBCAMPO DEPORTIVO
RESUMEN
El objetivo del estudio fue averiguar problemas sobre la participación de las mujeres en el
fútbol en la actualidad. La metodología fue cualitativa y exploratoria. Algunos problemas
encontrados fueron: malas condiciones laborales, falta de profesionalismo, invisibilidad,
prejuicios, falta de respeto y ánimo. Las consideraciones finales apuntan a la necesidad de
sensibilizar a las entidades deportivas com respeto a la temática, así como la promoción de
políticas públicas y planificación a largo plazo que contribuyan a la evolución del deporte.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Mujeres; Deporte.
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RESUMO
Este estudo objetiva identificar as discussões sobre gênero e Educação Física escolar,
tratadas nas produções acadêmicas contemporâneas. Foi realizada uma revisão de literatura
a partir dos resumos do CONBRACE e do Fazendo Gênero. Elementos recorrentes nos textos
como: ocupação dos espaços físicos; habilidades para as práticas corporais; e tipos de
atividades, compuseram as categorias de análise. Os elementos discutidos afirmam a
importância das discussões de gênero na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de poder; Feminismo; Escola.

INTRODUÇÃO
As questões de gênero se manifestam de variadas formas nos espaços da Educação
Física escolar, e da escola como um todo. Para tanto, compreendemos gênero como sendo
fruto de elementos baseados na cultura que atribuem significações sociais para o masculino e
o feminino, estabelecendo modos de se comportar perante a sociedade (UCHÔGA, 2012).
A forma como o sistema educacional se expressa no cotidiano escolar,
especificamente nas aulas de Educação Física, por vezes está pautada em estereótipos que
definem a respeito dos comportamentos corporais para meninos e meninas, acabam por: A)
oportunizar maior acesso de aprendizagem para uns, em relação a outros; B) enfatizar o
ensino de determinadas práticas corporais, em detrimento de outras; C) ditar atividades a
serem realizadas por uns ou outras.
Assim, discussões acadêmicas que possibilitem reflexões no sentido de identificar,
problematizar e superar práticas de distinção e segregação de meninas e meninos na escola
tornam-se urgentes. O objetivo do presente estudo é identificar as discussões sobre gênero e
Educação Física escolar, tratadas nas produções acadêmicas contemporânea.
¹ O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

PERCURSOS DA PESQUISA
Este estudo foi realizado a partir de uma revisão de literatura das produções
apresentadas em dois eventos considerados de grande relevância na academia brasileira para a
Educação Física e para as questões de gênero: O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(CONBRACE) e o Seminário Internacional Fazendo Gênero, respectivamente.
Na busca pelos trabalhos veiculados no CONBRACE, selecionamos 21 trabalhos
vinculados ao GTT Gênero, e que tratam especificamente de discussões sobre o contexto da
escola. Em relação ao Seminário Internacional Fazendo Gênero, encontramos 9 trabalhos que
tratavam da Educação Física no contexto escolar.
Os trabalhos selecionados foram lidos e identificadas questões que apresentavam certa
recorrência nas discussões. Para fins de análise, estas foram organizadas em categorias,
conforme segue: espaços físicos ocupados por meninos e meninas durante as aulas de
Educação Física; habilidades para a realização das práticas corporais; tipos de atividades
propostas para meninas e meninos.
MENINAS E MENINOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FOMENTANDO
DISCUSSÕES SOBRE GÊNERO NA ESCOLA
Por meio dos trabalhos selecionados em nosso estudo, uma categoria de análise
importante trata da ocupação dos espaços escolares por meninos e meninas. Em pesquisa de
Uchôga (2012) foi constato que durante o recreio todas as crianças faziam o uso da quadra,
por conta deste espaço ser suficiente para oportunizar atividades diferentes ao mesmo tempo.
No entanto, a autora observou que o tipo de atividade difereria e que as meninas que
praticavam futebol com os meninos durante as aulas de Educação Física, quando estavam no
momento do recreio acabam se direcionando para outra atividade.
Em contrapartida, ao analisarem as aulas de Educação Física, Fontes (2008) e Silva,
Fernandes e Caminha (2015) verificaram a existência de conflitos quando o espaço físico não
possibilita a realização de atividades simultaneas. Observaram que as meninas eram excluídas
das aulas por serem consideradas pelos meninos mais fracas e menos habilidosas. Elas, dessa
maneira, acabavam se dirigindo as margens dos espaços, enquanto que os meninos, por sua
vez, pareciam ter certa exclusvidade.

Em diálogo com questões referentes ao uso do espaço, outra categoria recorrente nos
textos analisados são as habilidades para a realização das práticas corporais. Estas são
elementos de grande influência para o desenvolvimento das aulas de Educação Física, pelo
fato de permitirem ou limitarem a participação de alunos e alunas a partir da sua condição
para realizar uma tarefa específica neste contexto.
Cabe mencionar que este não é um comportamento determinado somente pelo sexo
das crianças, pois meninas consideradas habilidosas, ou com habilidades ditas masculinas,
muitas vezes tem o direito de participar das atividades, enquanto meninos menos habilidosos,
ou com habilidades ditas femininas, são muitas vezes excluídos. Altmann e Fernandes (2015)
e Uchôga e Altmann (2015) apontam que as meninas e os meninos que se julgam incapazes
de alcançar o desempenho esperado pelos colegas acabam se isolando e ficando as margens
das aulas.
[...] no campo das aulas de educação física alguns corpos valem mais do que
outros. Os corpos masculinos, ágeis, fortes, viris, habilidosos são tomados
como padrão a ser atingido e ocupam o centro do espaço esportivo, enquanto
que os corpos femininos, lentos, fracos, gordos, pouco habilidosos são
encaminhados às laterais das quadras esportivas e marcados como
inadequados, indolentes e inaptos para as práticas corporais (OLIVEIRA;
JAEGER, 2019, p. 2).

Behmoiras e Wiggers (2013) corroboram afirmando que os meninos se denominam
“os donos da aula”, tomando para si os materiais a serem utilizados na Educação Físicia,
como as bolas e demais instumentos e formando as equipes. Fontes (2008) explana que essa
relação de hierarquica não ocorre apenas entre meninos e meninas, mas também entre os
meninos mais e menos habilidosos. Nos esportes coletivos, por exemplo, os alunos com
melhor desempenho na atividade acabam ocupando as posições de ataque, enquanto os
demais são orientados a ficarem nas posições de defesas. Tais situações expressam o
pensamento de que quem deve permanecer nas atividades de Educação Física são os mais
habilidosos, que proporciona condições de aprendizagem desiguais (OLIVEIRA, 2019).
Uchôga e Altmann (2015) identificam um chamado “não lugar” quando as aulas
acontecem separadas por sexo. Entre os meninos, aqueles que não conseguem acompanhar o
ritmo ditado pelos seus colegas perdem o direito a aprender e vivenciar as práticas corporais.
Ao mesmo tempo, as meninas mais habilidosas acabam se frustrando, sem o direito de
aprender para além das limitações do grupo.

Esse é mais um aspecto que merece destaque: entre os meninos, quem dita o ritmo da
aula são os “mais fortes”; entre as meninas, esse ritmo é ditado pelas “mais fracas”. Nesse
sentido, Uchôga (2012) discute acerca dos tipos de atividades propostas nas aulas de
Educação Física para alunas e alunos e relatam que se espera que as meninas sejam
delicadas e belas, e que os meninos sejam fortes fisicamente e agressivos, ditos “valentões”.
Muitos desses pensamentos são produzidos no âmbito familiar, e refletem a maneira
como mulheres e homens aprenderam a construir culturalmente sua identidade de gênero.
Sendo assim, se criam “verdades” referentes aos corpos e comportamentos femininos e
masculinos que, em muitos casos, se fundamentam em características biológicas e são
repassados entre as gerações e na própria escola sem a devida problematização (VIANNA;
SOUZA; REIS, 2013).
Mesmo antes de nascer, os pais criam uma expectativa relacionada ao sexo
das crianças, que serão vestidas com a cor “ideal”, brincarão com os jogos e
brinquedos “apropriados”, e deverão se comportar segundo os padrões
estabelecidos pela sociedade. É desta forma que nossas crianças aprendem e
reproduzem como devem desempenhar os papéis que lhes são atribuídos,
demonstrando, assim, o quanto já absorveram das expectativas dos adultos.
(RUSSONI ET AL., 2006, p. 01).

Essa afirmação aponta para o fato de que as crianças, quando chegam a escola, trazem
consigo um aparato de valores, experiências e comportamentos construídos nas suas relações
sociais fora da escola, na família e entre amigos. Lima (2015) relata que quando o professor
aborda durante sua aula, uma determinada atividade pedagógica que até o momento seus
alunos e alunas não vivenciaram, existe maior interação, uma vez que os meninos precisam
“descobrir o novo”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho identificamos questões sobre gênero nas aulas de Educação Física,
discutidas na produção acadêmica contemporânea. Um primeiro aspecto analisado se refere a
ocupação dos espaços físicos das aulas de Educação Física. A maioria dos estudos que aborda
essa questão aponta para a prioridade de uso dos espaços por parte dos meninos, tanto nas
aulas de Educação Física quanto no recreio. Em relação às habilidades para realizar as
práticas corporais, podemos perceber os meninos mais habilidosos assumem o protagonismo,
determinando quem participará da aula, por quanto tempo, e qual tarefa vai realizar. Sobre os

tipos de atividades propostas, os autores destacam as experiências fora da escola trazidas
pelas alunas e pelos alunos, o que explica meninos mais habilidosos, fortes, ágeis.
Mencionam ainda que, ao propor atividades com as quais as crianças não tiveram contato, as
diferenças de participação e a exclusão das meninas são minimizadas.
Observamos a importância das discussões de gênero entre os/as professores/as de
Educação Física, para que possam adotar estratégias pedagógicas que permitam a todas e
todos usufruir de sua aula e ter acesso – corporalmente e conceitualmente – aos
conhecimentos relativos à Cultura Corporal.

GENDER AND ITS INTERRELATIONSHIPS WITH THE DOMAINS OF
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to identify the discussions on gender and school Physical Education,
addressed in the contemporary academic productions. A literature review was conducted
based on the abstracts from CONBRACE and Fazendo Gênero. Recurrent elements in the
texts, such as: occupation of physical spaces; skills for body practices; and types of activities,
composed the analysis categories. The discussed elements affirm the importance of gender
discussions in Physical Education.
KEYWORDS: Power relations; Feminism; School.

EL GÉNERO Y SUS INTERRELACIONES COM LOS DOMINIOS DE
LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
El trabajo objetiva identificar las discusiones sobre género y Educación Física escolar,
tratadas en las producciones académicas contemporáneas. Se realizó un repaso de literatura
en resúmenes del CONBRACE y Fazendo Gênero. Los temas recurrentes, como: la
ocupación de los espacios físicos; las habilidades para las prácticas corporales; y los tipos
de actividades, compusieron las categorías de análisis. Los resultados afirman la
importancia de las discusiones sobre género en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Relaciones de poder; Feminismo; Escuela.
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RESUMO
Este estudo, de natureza qualitativa procurou investigar e analisar as publicações
acadêmicas acerca da temática de gênero no Corfebol. Desenvolvido por meio de uma
revisão descritiva da literatura a partir artigos científicos no Google Scholar. Os resultados
indicaram um índice elevado de estudos nos campos da fisiologia, antropometria e da
psicologia relacionados ao Corfebol de alto rendimento e evidenciou-se uma carência de
estudos versando sobre a temática da igualdade de gênero no Corfebol.
PALAVRAS-CHAVE: Corfebol; Igualdade de Gênero; Produção de Conhecimento.
INTRODUÇÃO
O corfebol é um esporte coletivo misto desde sua origem, em 1902. Esta característica
única o difere das outras modalidades. Originário da Holanda, este foi criado por um
professor de Educação Física que ansiava por uma prática corporal que pudessem trabalhar a
inclusão, a cooperação, a colaboração e o respeito entre os jogadores e que pudesse incluir a
mulher no contexto esportivo, assim, nasceu o corfebol (CRUM, 2014). Trata-se de um
esporte com bola, jogado com as mãos em um campo retangular, no qual duas equipes,
formadas por oito atletas, sendo quatro em cada equipe, dois homens e duas mulheres, tentam
marcar pontos lançando a bola no cesto da equipe adversária, o qual fica preso à um poste que
se encontra a uma altura de 3,5 metros do chão, situado à 7,5 metros de distância da linha
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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final. É um esporte que pode ser praticado em ambientes formais, como a escola e não
formais, como clubes, centro de treinamento, espaços abertos, como praças, gramados, praias
entre outros locais.
Dentre as regras que regem o corfebol, algumas são direcionadas às questões relativas
à igualdade de gênero, como a presença feminina obrigatória nas equipes. O contato físico
controlado e a marcação por gênero, ou seja, mulheres marcam mulheres e homens marcam
homens, atenuando as vantagens esportivas tradicionais, como velocidade, agilidade, altura ou
força. O jogar em cooperação, no qual o passe é fundamental, pois não é possível o drible ou
qualquer outro tipo de progressão com a bola, também pode atenuar essas desvantagens
relacionadas aos gêneros, construídas e edificadas pela sociedade patriarcal.
No âmbito das discussões que versam sobre as temáticas de gênero no contexto
esportivo, tem-se notado um aporte de pesquisas acadêmicas, as quais vem sendo produzidas
sobre diferentes olhares. A inserção de meninas no esporte (MARTINS; SILVA, 2020),
gênero e sexualidade (WENETZ; ATHAYDE; LARA, 2020), a diversidade de gênero e
atletas LGBTQI (PEREIRA; GARCIA; PEDROSA, 2020), questões relativas ao esporte e os
tensionamentos nas questões de gênero (SILVA; ALMEIDA, 2020) entre outros temas. No
entanto, no âmbito dos esportes coletivos, mais precisamente no Corfebol, modalidade
esportiva coletiva mista, a produção de conhecimento e sua relação com a igualdade de
gênero, têm se mostrado tímida e carente de novos olhares aprofundados. Sendo assim, é
objetivo deste estudo investigar e analisar as publicações acadêmicas acerca da temática de
gênero no Corfebol.
METODOLOGIA
O presente estudo, de natureza qualitativa foi desenvolvido por meio de uma revisão
descritiva da literatura a partir artigos científicos presentes na plataforma Google Scholar,
fazendo uso dos termos Corfebol OR Korfball, nos idiomas, português e inglês. Para este
estudo, focou-se em analisar os resumos e abstracts. Sendo assim, adotou-se os seguintes
critérios de inclusão: conter os termos no título de artigos completos e com acesso aberto.
Os procedimentos de busca se deram da seguinte maneira. Ao acessar o site do Google
Scholar, no canto superior esquerdo, clicou-se nas três faixas paralelas ao Google acadêmico,
clicou-se na aba pesquisa avançada, em seguida “encontrar artigos”, no campo “com o

mínimo de uma das palavras” digitou-se “Korfball Corfebol e, “onde minhas palavras
ocorrem”, marcou-se “no título do artigo”. Deu-se prosseguimento à pesquisa e após gerar o
resultado da busca, ainda se desmarcou os dois campos “incluir patentes” e “incluir citações”,
situados ao lado esquerdo da tela. Os dados coletados foram analisados sob a Técnica de
Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2017).
ANÁLISE DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa foi realizada no dia 21 de maio de 2021 e resultou em 55 ocorrências.
Aplicados os critérios de inclusão, 47 documentos foram excluídos, sendo 11 artigos dentro
da temática, porém sem acesso livre e 1 capítulo de livro. Outros 15 artigos versavam sobre
outras temáticas (2 estudos antropométricos, 5 estudos ligados ao treinamento, 5 estudos
relacionados aos aspectos psicológicos, 2 ligados aos aspectos fisiológicos, 1 estudo sobre
biomecânica. Outros 8 estudos estavam em outros idiomas, como mandarim, grego e
holandês. Outros 6 trabalhos, embora estivessem dentro da temática, estavam no formato de
resumos apresentados em eventos científicos. Outros 5 estudos eram dissertações (3) e tese
(2) e 2 trabalhos estavam relacionados a matérias de revista, sem teor científico. Resultaram 7
artigos potencialmente importantes para esta revisão descritiva da literatura. Ao fazer a leitura
destes, um artigo estava repetido e um e foi excluído.
Dos seis artigos examinados de maneira descritiva, pode-se constatar a prevalência de
estudos de natureza qualitativa e delineamentos diversos, dentre eles pesquisa ação,
observação participante, estudo de caso, pesquisa etnográfica, revisão descritiva e pesquisa
experimental. As publicações ocorreram nos anos de 2007, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2020.
Quanto aos objetivos dos estudos analisados, pode-se perceber que estes estavam relacionados
ao oferecimento da modalidade esportiva Corfebol nas aulas de Educação Física escolar e as
discussões acerca das relações sociais de gênero no contexto da escola; a oferta do Corfebol
como proposta de práticas pedagógicas no contexto extracurricular de formação inicial de
professores de Educação Física que irão atuar na Educação Básica; a investigação da
produção do conhecimento acerca das temáticas gênero, empoderamento feminino no
Corfebol; o diálogo com jovens atletas de Corfebol sobre questões relativas à igualdade de
gênero no esporte; a análise do modelo FC (flipped classroom) ou sala invertida para

melhorar o aprendizado de um esporte coletivo misto, o Corfebol para alunos da quinta e
sexta séries.
Os resultados indicam que o Corfebol, devido ao seu caráter educativo e inclusivo e as
regras que promovem a integração de meninos e meninas no contexto esportivo pode vir a
fomentar a aprendizagem de valores e atitudes sociais relacionadas as questões de gênero,
estimulando debates no âmbito das aulas de Educação Física na escola. O fato de ser a única
modalidade esportiva coletiva mista, vão ao encontro dos propostos pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN). De acordo com este documento, os conteúdos vigentes nas
aulas de Educação Física no Ensino Fundamental devem estar alinhados à três critérios –
relevância social, particularidades dos alunos e a relação entre Educação Física e cultura
corporal (BRASIL, 2000). Trata-se de um esporte coeducacional (GARCIA; SEPULVEDA,
2021) e devido as suas características, pode vir a contribuir para a desconstrução de papéis
sociais direcionados à meninos e meninas no que tange as suas experiências no campo
esportivo.
“(...)o corfebol privilegia, em termos gerais, a equalização entre os gêneros
e, acima de tudo, a superação do eixo paradigmático da aptidão física. Os
mecanismos reguladores de gêneros e das sexualidades são tensionados com
essa prática esportiva, que não reconhece o imperativo da diferença sexual
que consolida o sexismo, tão presente no esporte em geral.” (GARCIA;
SEPULVEDA, 2021.p.189)

Neste sentido, diante do quadro de exclusão forjado por concepções sexistas de
esporte, o Corfebol é uma prática esportiva transgressora que subverte as qualidades físicas,
força e estatura, na visão dos autores. Este rompe com a hegemonia no que tange às práticas
corporais esportivas coletivas vigentes. Mesmo diante de um esporte com características tão
inovadoras no que tange a inserção da mulher no contexto esportivo, trata-se de uma
modalidade ainda é pouco difundida no Brasil (SILVA; TAVARES; SCHWARTZ, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática da igualdade de gênero no contexto do Corfebol ainda precisa ser discutida
com mais afinco no que tange as produções científicas. Dos seis textos analisados, os quais
foram publicados no período de 2007 à 2020, os objetivos versaram sobre o oferecimento da
modalidade esportiva Corfebol nas aulas de Educação Física escolar e as discussões acerca
das relações sociais de gênero no contexto da escola; a oferta do Corfebol como proposta de

práticas pedagógicas no contexto extracurricular de formação inicial de professores de
Educação Física que irão atuar na Educação Básica; a investigação da produção do
conhecimento acerca das temáticas gênero, empoderamento feminino no Corfebol; o diálogo
com jovens atletas de Corfebol sobre questões relativas à igualdade de gênero no esporte e a
análise do modelo FC (flipped classroom) ou sala invertida para melhorar o aprendizado de
um esporte coletivo misto, o Corfebol para alunos da quinta e sexta séries.
A tímida produção científica acerca do Corfebol e suas interfaces com as questões de
gênero sugere um olhar mais direcionado sobre a possibilidade e necessidade de se promover
diálogos e construir novas propostas fomentando a importância dessa modalidade rumo a
equidade de gênero no contexto esportivo. Como sugestão de novas pesquisas, fazer uso de
outras palavras-chave, como também, explorar outras plataformas de dados.

GENDER EQUALITY IN CORFEBOL: A DESCRIPTIVE REVIEW
ABSTRACT
This qualitative study sought to investigate and analyze academic publications on the theme
of gender in Korfball. Developed through a descriptive literature review from scientific
articles on Google Scholar. The results indicated a high rate of studies in the fields of
physiology, anthropometry and psychology related to high-performance Korfball and there
was a lack of studies dealing with the theme of gender equality in Korfball.
KEYWORDS: Korfball; Gender equality; knowledge production

IGUALDAD DE GÉNERO EN CORFEBOL: UNA REVISIÓN
DESCRIPTIVA
RESUMEN
Este estudio cualitativo buscó investigar y analizar publicaciones académicas sobre el tema
de género en Korfball. Desarrollado a través de una revisión de literatura descriptiva de
artículos científicos en Google Scholar. Los resultados indicaron una alta tasa de estudios en
los campos de fisiología, antropometría y psicología relacionados con el Korfball de alto
rendimiento y hubo una falta de estudios sobre el tema de la igualdad de género en Korfball.
PALABRAS CLAVES: korfball; igualdad de género; producción de conocimientos
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RESUMO
Mapeamos a produção acadêmica sobre a temática de gênero nos congressos organizados
pelo CBCE, a partir da existência do GTT Gênero. Para tanto, fizemos um levantamento, a
partir de descritores relacionados a gênero, em 3 congressos nacionais e 9 regionais (20152019). Como resultado, os 189 trabalhos encontrados, auge da produção nas últimas edições
(2018-2019), indicam a consolidação do GTT. Os trabalhos apresentam em sua maioria um
debate sobre mulheres e gênero, no esporte e na escola.
PALAVRAS-CHAVE: produção acadêmica; GTT Gênero; mapeamento.
INTRODUÇÃO
Há uma série de levantamentos sobre a temática de gênero na educação física (E.F)
brasileira (DEVIDE, et al., 2011). De forma geral, segundo Goellner (2013), essa tendência
de incursão do gênero e do feminismo na E.F. é ainda relativamente recente, datando da
década de 1990. Essa incursão foi importante para desconstruir a naturalização das diferenças
sociais e culturais entre homens e mulheres relacionadas às práticas corporais e ao esporte.
Desse modo, as pesquisas vinculadas ao gênero e os estudos de mulheres, serviram para
demonstrar que as práticas corporais são espaços de generificação e que reproduzem/refletem
as desigualdades e as diferenciações sociais e de gênero. Tais pesquisas nos ajudaram a
compreender como o corpo, a gestualidade, o movimento e a saúde são construções históricas
e contribuem para produzir aquilo que reconhecemos como feminino e masculino.
Na década de 1990, havia na E.F. uma confusão conceitual entre gênero e sexo
(DEVIDE et al., 2011), uma preocupação maior com as questões vinculadas aos estereótipos e
1
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os papéis de gênero na escola e para denunciar a pouca discussão sobre os estudos de gênero e
de mulheres no campo da E.F. e dos esportes (GOELLNER, 2013). Nos anos 2000, por outro
lado, essa prevalência dos estudos relacionados às mulheres começa a ser abalada a partir da
noção pós-estruturalista de gênero, com uma perspectiva relacional e não binária (LOURO,
1997).

Surgem

estudos

sobre

as

masculinidades,

a

sexualidade,

à

crítica

a

heteronormatividade e a teorização queer. Apesar disso, ainda eram escassas as pesquisas com
a interseccionalidade (GOELLNER, 2013).
O GTT Gênero foi criado em 2013 em Brasília, participando pela primeira vez no
Conbrace em 2015.2 Passados sete anos, esse estudo se pauta na perspectiva de evidenciarmos
como e o que tem sido produzido no âmbito do GTT gênero nos nossos eventos. Com essa
finalidade, realizamos um mapeamento dos trabalhos apresentados referentes à temática entre
2015 a 2019.3
PERCURSO METODOLÓGICO
Para realização do levantamento, acessamos os anais dos eventos nacionais de 2015,
2017 e 2019; dos regionais Sul (2016; 2018); Sudeste (2018); Nordeste (2016; 2018) Norte
(2018) VI Fórum de Pós-Graduação CBCE (2016); V Seminário Nacional Corpo e
Cultura CBCE (2018) e V Fórum de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica
da EF (2018).
Utilizamos

os

descritores:

gênero,

sexualidade,

homossexualidade,

heterossexualidade, empoderamento, representatividade feminina, educação sexual4, meninas,
feminista, feminin*, feminilidade, masculinidade5, homofobia, meninas, LGBT*, coeducação,
trans*. Após levantados os trabalhos que continham esses descritores, selecionamos aqueles
cujo recorte epistemológico fosse vinculado às ciências humanas. Após a leitura completa, 14
trabalhos foram excluídos pois demarcavam o gênero e a sexualidade como questões de

Embora com debates transversais desde 2005. Para mais detalhes do processo histórico ver Goellner
e Macedo (2015).
3
Um levantamento anterior sobre a sexualidade nos conbraces entre os anos 2001-2015, foi realizado
por Dornelles e Wenetz (2017a). Posteriormente aprofundado em capítulo por Wenetz; Dornelles
(2017b).
4
Sobre a produção da educação sexual ver (VITORINO, 2020).
5
Uma revisão sistemática sobre masculinidade nos conbraces entre os anos 2005-2019, foi realizado
por Portilho, et.al, 2020).
2

ordem biológica não se adequando ao nosso foco, totalizando 189 (154 nos nacionais e 35 nos
regionais).
DOS TRABALHOS ENCONTRADOS NOS CONBRACES
Dos 154 trabalhos apresentados nos eventos nacionais, 81,2% são do GTT Gênero,
seguido do GTT escola (8%). Observamos um incremento na quantidade de trabalhos no GTT
gênero ao longo do tempo: em 2015, de 40 trabalhos submetidos 32 aprovados, em 2017, 56
submetidos e 39 aprovados e em 2019, 81 trabalhos submetidos e 66 aprovados 6(Relatório
GTT Gênero, 2017, p.9). Nota-se que em 2017, uma das razões que pode ter contribuído para
tal aumento é a mudança do formato “comunicação oral”, que deixara de exigir o envio de
trabalho completo. Tal mudança pode ter sido ainda mais influente no ano de 2019, quando
pode ter acontecido uma adaptação dos/as pesquisadores/as à nova modalidade. Percebe-se
que nas edições de 2017 e 2019 há uma predominância maior dos trabalhos em comparação
com 2015 (80%, 84% e 75% respectivamente).
Dos 154 trabalhos, temos resumos simples e comunicação oral (gráfico 1). Com
relação à distribuição geral, é visível um equilíbrio ao longo das três edições entre
comunicação oral (33-35%) e pôster (62-67%). Tal equilíbrio ainda é visto mesmo em face do
aumento do número de trabalhos aprovados, sobretudo, em 2019.
Gráfico 1 – Comparação de apresentações nos Conbraces
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Do ponto de vista de autoria, 76% dos/as primeiros/as autores/as são mulheres. Além
disso, alguns instituições tem concentrado a produção: a UFJF com 10,4% , seguida da UFG
6

Relatório do GTT Gênero 2017-2019.

(6,5%) e UFRJ, UNICAMP, IFSULDEMINAS, UFES e UFRGS (com aproximadamente
4%). Nota-se a predominância das instituições do Sudeste. Destacamos que apesar de um dos
Conbraces ter acontecido no Sudeste, nos outros eventos ocorridos no Centro-Oeste e
Nordeste, a predominância de trabalhos dessa região também aconteceu. De modo que a
localização não explicaria em si a predominância.
Gráfico 2 – Comparativo por Localidade/região
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Como é possível perceber no gráfico 3, a maior parte dos trabalhos apresenta como
característica a abordagem metodológica “empírica” (trabalhos Etnográficos, entrevista
narrativa, entrevista semiestruturada, observação e observação/caderno, etnografia virtual e as
observações), seguida dos “relatos de experiência”. Nota-se uma pequena quantidade de
trabalhos preocupados com a produção de conhecimento, o que seria interessante ao GTT,
visto que é uma temática ainda recente dentro do CBCE e um campo teórico em franco
desenvolvimento. Além disso, trabalhos de cunho teórico precisam ser fomentados em função
da pouca discussão teórica que uma parte dos trabalhos apresenta.7
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Gráfico 3 – Metodologias
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Do ponto de vista das temáticas, são predominantemente sobre as relações de gênero e
os estudos de mulheres. Identificamos que, são pouco presentes temáticas de sexualidade e
dissidência sexual. Nota-se ainda que há uma categoria específica para infância e temos um
número significativo sobre coeducação.
Gráfico 4 – Comparativo por Temáticas
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Com relação aos contextos pesquisados, notamos que o esporte é o contexto
predominante, seguido da EF escolar, que surpreendentemente foi apenas o segundo mais
citado, dado esse ser um foco do CBCE. Em terceiro lugar, aparece o corpo. Deste modo,
percebe-se

que

há

a

predominância

de

trabalhos

sobre

representações/discursos/percepções/etc de mulheres e de gênero e uma pequena parcela que
refletiam diretamente sobre a intervenção pedagógica, algo que marca a especificidade da
área da E.F. Isso denota as pesquisas de cunho “socialmente crítico”, mas um pouco distante
da discussão pedagógica.

Gráfico 5 – Comparativo dos contextos
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SOBRE OS TRABALHOS DOS CONGRESSOS REGIONAIS
Em relação aos trabalhos dos 11 eventos regionais, dois não estavam disponíveis
online, restando 9. Nos dados elencados tivemos 8 trabalhos em 2016 e no ano 2018, 27
trabalhos. Tivemos uma frequência maior dentro do GTT gênero (60%) e 26% em outros
GTTs -

um número menor (14%) foi identificado em outros eventos que não tinha a

organização dos GTT. Ao observar o gênero do/a primeiro/a autor/a identificamos que em
77,10 %, são mulheres e em 22, 9 % são homens. Ao consideramos a distribuição por
eventos, temos 26% no Congresso Nordeste de Ciências do Esporte, seguido de 20% nos
Congressos da Região Norte e do Sudeste de Ciências do Esporte. (Gráfico 6).
Gráfico 6: Distribuição absoluta por eventos.

Fonte: Os/as autores

A seguir, apresentamos a distribuição relativa ao enfoque metodológico e uma
especificação das pesquisas empíricas. Os resultados, de alguma forma, acompanham as
tendências dos congressos nacionais, com alternância das posições entre levantamento
bibliográfico e relato de experiência.
Gráfico 6: Distribuição relativa por método

Fonte: Os/as autores

Ao analisarmos as temáticas (gráfico 9) identificamos o tema mulheres sendo
abordado em diversas perspectivas com 51,4%, o gênero com 40,0% e a dissidência sexual
(homossexualidade, transgeneridade, transexualidade, travestimos, etc) em 8,6%. Aqui, se
inverte a predominância do gênero para os estudos de mulheres, demonstrando que as
tendências vinculadas ao avanço recente das pesquisas de gênero repercutiram de forma
menos proeminente nos regionais. Quando observamos os contextos de pesquisa, a tendência
dos eventos nacionais também se mantém, conservando a predominância do esporte, seguido
da E.F. escolar (gráfico 10).
Gráfico 9: temática em relação ao gênero

Fonte: Os/as autores

Gráfico 10: contexto pesquisado

Fonte: Os/as autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trazemos um panorama com vistas a fomentar o debate cientíﬁco, mas que
fundamentalmente expressa uma visualização do que vem sendo produzido no GTT Gênero
nos Conbraces e nos eventos regionais no período entre 2015-2019. Compreendemos ser
importante evidenciar essa produção para destacar a consolidação do GTT na programação
dos eventos do CBCE e por acreditarmos que esta revisão poderá contribuir para a ampliação
e desenvolvimento de estudos sobre gênero e sexualidade no contexto da produção de
conhecimento na E.F.

SURVEY OF THE ACADEMIC PRODUCTION OF THE GENDER
THEMATIC WORKING GROUP BETWEEN THE 2015-2019 YEARS
We mapped the academic production on the theme of gender in the congresses organized by
the CBCE, from the existence of the GTT Gender. Therefore, we carried out a survey, using
descriptors related to gender, in 3 national and 9 regional congresses (2015-2019). As a
result, the 189 works found, peak production in recent editions (2018-2019), indicate the
consolidation of the GTT. The works mostly present a debate about women and gender, in
sport and in school.
KEYWORDS: academic production; GTT Gender; mapping

LEVANTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEL GTT
GÊNERO ENTRE LOS AÑOS 2015-2019
Mapeamos la producción académica sobre a temática gênero nos congresos organizados por
el CBCE, a partir da existência do GTT Género. Para tanto, hicimos un levantamento, a
partir de descritores relcionaos a género en 3 congresos nacionales y nueve regionales
(2015-2019. Como resultado, los 189 trabajos encontrados, auge de la producción en las
ultimas ediciones (2018-2019)., indican la consolidación del GTT. Los trabajos presentan en
su mayoría um debate sobre mujeres y, género, en el deporte y en la escuela.
PALABRAS CLAVES: producción académica; GTT Género; mapeamiento;
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RESUMO
Este estudo objetivou refletir sobre a relação entre a experiência da maternidade e da
docência em Educação Física com uma Pesquisa Narrativa realizada através de grupos de
discussão com mães-professoras de Educação Física. Evidenciou-se a relação entre docência
e maternidade diante do cuidado/mediação de filhas/os e alunas/os, na pandemia a
ampliação das dificuldades de atender aos propósitos da maternidade e da docência e, ainda,
a naturalização das especificidades das mães-professoras.
PALAVRAS-CHAVE: Maternidade; Docência em Educação Física; Pandemia.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente estudo foi desenvolvido por mulheres, integrantes do Grupo de Pesquisa
F3p-EFICE da ESEFID/UFRGS, a partir de nossas experiências de pesquisa, de docência e de
maternidade. Além da vivência da maternidade-docência, identificamos a invisibilidade desta
temática nos estudos que vinham sendo realizados no campo da Educação Física e Ciências
do Esporte. Ao analisarmos as produções do Grupo de Pesquisa F3P-EFICE entre os anos de
1996 e 2020, em 12 teses e 37 dissertações, evidenciamos que apesar da categoria/temática da
1
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maternidade e docência estar presente em muitos estudos (26), não obteve centralidade nas
análises e nas discussões. Em buscas realizadas no banco de teses e de dissertações da
CAPES e nos periódicos nacionais com Web Qualis A2, B1, B2, e B3 para a área 21 da
CAPES, respectivamente, encontramos 01 tese e 01 artigo, publicados entre os anos de 2015 e
2020.
Diante disso, a presente pesquisa foi realizada de 2019 a 2020 por meio de 02 grupos
de discussão (WELLER, 2006), e de 04 encontros remotos de diálogo, discussão e análises
sobre o trabalho remoto em decorrência da pandemia de COVID-19. Assim, a partir da
narrativa de 10 professoras de Educação Física, da Educação Básica e do Ensino Superior,
pesquisadoras e mães, objetivamos refletir sobre as relações entre as experiências da docência
em Educação Física e da maternidade. A fim de atender este objetivo, as informações foram
analisadas a partir do olhar da pesquisa narrativa (CONNELLY; CLANDININ, 1995).
Somos professoras de Educação Física, pesquisadoras e mães, e, compreendemos a
docência como uma forma peculiar de trabalho sobre o humano, que acontece na interação
humana. Nesse sentido, entendemos que essa particularidade de trabalhar sobre e com seres
humanos reverbera sobre a forma de docência, as identidades, os conhecimentos e as
experiências profissionais (TARDIF, LESSARD, 2014).
A análise dos trabalhos de Badinter (2011), Bezerra (2007), D’Avila (2019), Maluf e
Kahhale (2010), Moreira e Nardi (2009) e Scavone (2001) nos permite perceber que as
formas de exercer a maternidade são culturais. Sendo assim, dispositivos histórico-culturais
em nossa sociedade ocidental e euro-estadunidense indicam ao longo do tempo como deve ser
uma mãe, enfatizando um acúmulo de tarefas, papéis e fazeres sobre as mulheres.
CADA PROFESSORA/MÃE TEM UMA TRAJETÓRIA REPLETA DE LUTAS, DE
TRABALHO, DE SONHOS E DE NOITES MAL DORMIDAS
Durante a realização desta pesquisa, foi possível perceber o quanto o lugar e o sentido
da maternidade transpõem o trabalho docente realizado nas escolas. Professoras que
experenciam a maternidade identificam a sobrecarga de trabalho, a responsabilidade social e
afetiva com seus alunos e suas alunas invadidas por demandas diversas, e precisam dar conta
de um universo que envolve trabalho e maternidade concomitantemente.

Há evidências de que as mudanças na forma de trabalho na escola causadas pela
pandemia impactaram as professoras, mulheres, mães, que passaram a gerenciar o trabalho
por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação, pois mesmo em meio ao
medo da doença provocada por um vírus altamente contagioso, “educar (não) é preciso”
(SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN,2020, p. 02). A intensificação do trabalho
docente, que esteve presente em falas manifestas nos grupos de discussão que realizamos,
pode ser identifica em narrativas como a da professora Flor: “já não tenho mais tempo para
descansar” (Prof. Flor, setembro/2020). As angústias inerentes ao trabalho docente são
referentes aos diversos elementos que envolvem essa atribuição atualmente: um bom aparelho
celular ou computador, uma iluminação adequada do espaço da casa, um ótimo sinal de
internet; e para as mães, os filhos e as filhas dormindo (de preferência).
É quase uma honra dizer que dou conta de tudo. Parece vergonhoso
agora eu simplesmente dizer que não consigo dar aula direito junto com
minha bebê. Me viro em mil, termino a aula exausta, às vezes choro porque
quero ser uma boa mãe, assim como sonhei em ser uma boa professora
(Prof. Sol, setembro/2020).

Esta condição instituída no trabalho de professoras mães foi frequentemente expressa
nas narrativas da pesquisa que realizamos, ao mesmo tempo em que frequentemente
silenciada em reuniões pedagógicas e com as equipes diretivas das escolas. Em parte, nas
falas das professoras pesquisadas foi possível perceber que a intensificação do trabalho parece
estar inerente à figura da mãe que, na maioria das vezes, se responsabiliza pelo cuidado da
casa e dos filhos e das filhas.
Faço muitas coisas ao mesmo tempo; atualmente minhas reuniões
online muitas vezes são interrompidas por choros, pedidos de colo, carinho e
atenção. Sim, esse é o universo que a minha narração descreve: mães
professoras em isolamento social para preservar vidas. Quando estou muito
cansada tento encontrar estratégias para descansar. Quando penso em desistir
eu lembro deles, meus filhos, porque ao me tornar mãe nasceu em mim um
sentimento de cuidado e responsabilidade; sentimento esse que entornou
para minhas relações de afeto no ambiente escolar, meu local de trabalho
(Prof. Lua, setembro/2021).

Enquanto a maternidade é tradicionalmente permeada pela relação consanguínea entre
mãe e filho ou filha, a maternagem é estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e

acolhimento ao filho ou filha por uma mãe. O modo como se dará esse cuidado, segundo a
antropóloga Kitzinger (1978), dependerá dos valores socialmente relacionados ao que é ser
mulher e ao significado de um filho ou uma filha em um determinado contexto cultural.
Essas compreensões nos permitem traçar relações com a maternidade, na questão da
maternagem, pensando sobre as formas de criação, de educação e de cuidado dos filhos e das
filhas. Uma vez que não existe consenso sobre as formas de se criar e educar os filhos e as
filhas, compreendemos que algumas das formas defendidas e que são experienciadas na
sociedade estão pautadas em um entendimento dos pais e das mães como condutores e
condutoras dos filhos e das filhas pelos caminhos da vida, apresentação da sociedade e da
cultura em que se inserem. Uma maternagem em que os filhos e as filhas não são
compreendidos e compreendidas como propriedade dos pais e das mães, e que estes últimos
ocupam um papel de mediação para auxiliar os filhos e as filhas a compreenderem e se
situarem no mundo e poderem tomar suas decisões.
Nesse sentido, tanto a docência quanto a maternidade carregam consigo um aspecto da
responsabilidade legal e ética de educação, e, ainda, a questão do cuidado, da empatia e do
respeito à vida. Assim, como ambas comumente se fazem no coletivo, necessitam de uma
rede de apoio para ocorrer. Cabe, no entanto, salientar que isso nem sempre é garantido,
sobrecarregando mães e professoras. Uma vez que, “somos culpabilizadas pelo acúmulo de
'obrigações' que nos acometem quando nos tornamos mães” (BEZERRA, 2017, p. 14) [grifo
da autora].
Diante disso, chamamos atenção para os impactos e as relações entre a maternidade e a
docência no contexto de pandemia, pois, ainda que o homeoffice e o ensino remoto tenham
afetado as pessoas de forma geral, a realidade, as dificuldades e as especificidades de quem é
mãe e professora se acentuam e se ampliam. Se durante as aulas presenciais já se apresentava
como um desafio atender a esse papel de maternar a educação de filhos, filhas, alunos e
alunas, evidentemente, identificamos isso se alargar neste contexto digital. Nesse sentido, é
preciso reconhecer o quanto é diferente, e por muitas vezes desigual, o envolvimento e o
modo que a nós mulheres/mães/professoras são atribuídas demandas e expectativas em
relação a esses papéis, visto que estes são definidos historicamente a partir de compreensões
culturais sobre feminino e masculino. Mesmo que em desmantelamento atualmente, a maior

responsabilidade sobre o cuidado com as crianças ainda é imputada à mulher (BEZERRA,
2017).
Ser mãe e viver essa pandemia me faz sentir como um polvo que com
seus vários tentáculos tem que dar conta de tudo. É a casa, o filho, as tarefas
profissionais, o doutorado, o cachorro... e ainda sobreviver. Tem que dar
conta de tudo e não se contaminar... tem que viver e reinventar a vida na
tentativa de deixar esses dias mais suaves para meu filho e minhas alunas e
alunos. Mas tem horas que tudo que eu queria era não ser um polvo, mas ser
um daqueles bichos que se camuflam e se escondem no ambiente, para ficar
ali quietinha e invisível... sozinha comigo mesma (Prof. Semente,
setembro/2020).
Certamente as atividades remotas parecem o mais coerente e seguro
para o momento, mas não tem sido tarefa fácil, imagine com um bebê de 04
meses (que foi quando encerrou minha licença). Preparar as aulas parecia
algo mais viável no plano das ideias, mas concretamente não é. Além disso,
estar online e responder pais e alunos durante um turno corrido, tendo ainda
que salvar e arquivar diversos arquivos para comprovar a realização do meu
trabalho e das atividades feitas pelxs alunxs, é enlouquecedor. Assim, nem
dou a atenção que meu filho precisa, nem a que as (os) estudantes precisam
(Prof. Baobá, setembro/2020).

Transferir os conteúdos das aulas presenciais para as plataformas digitais, com o
objetivo de manter o vínculo com alunos e alunas foi uma das principais atribuições do ano de
2020. Conectar-se com as turmas de trabalho de forma virtual, aprender a gravar e editar
vídeo-aulas, emprestar o espaço de suas casas para a realização de reuniões, realizar
capacitações sobre ferramentas tecnológicas e aulas síncronas junto a seus filhos e filhas, gera
um misto de aflição, dores e angústia para as professoras/mães que precisam administrar
situações diversas. Esses tempos vividos demonstram certos registros do fim da separação
entre o tempo de trabalho e o tempo de vida (ANTUNES, 2020); elementos nada fáceis em
uma sociedade pautada pelo imediatismo e pela produtividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a realização desta pesquisa nos permitiu evidenciar a necessidade de
refletirmos de modo mais aprofundado sobre esta temática. Identificamos a relação entre
docência e maternidade a partir da compreensão de que envolvem responsabilidade legal e
ética, cuidado, empatia e respeito à vida na condução/mediação das experiências de
aprendizagens de nossos filhos, filhas, alunos e alunas. No contexto da pandemia, as
dificuldades de atender simultaneamente aos propósitos da docência e da maternidade são

ampliadas e as especificidades das situações das professoras mães são naturalizadas e não
levadas em consideração pela sociedade. Se, no âmbito social já se identifica uma
intensificação do trabalho entre professoras e professores, no caso das professoras mães essa
intensificação é ainda mais acentuada.

MATERNITY, TEACHING AND PHYSICAL EDUCATION IN
PANDEMIC SEASON
ABSTRACT
This study aimed reflect on the relationship between motherhood and teaching in Physical
Education with Narrative Research carried out through discussion groups with mothersteachers of Physical Education. The relationship between teaching and motherhood in the
face of the care/mediation of daughters and students was evidenced, in the pandemic the
expansion of the difficulties to meet the purposes of motherhood and teaching and, still, the
naturalization of the specificities of mother-teachers.
KEYWORDS: maternity; teaching in physical education; pandemic.

MATERNIDAD, ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN
TEMPORADA DE PANDEMIA
RESUMEN
Este estudio se propuso reflexionar sobre la relación entre la maternidad y la docencia en
Educación Física (EF) con una Investigación Narrativa realizada con grupos de discusión
con madres-maestras de EF. La relación entre la docencia y la maternidad frente al
cuidado/mediación de las hijas y estudiantes se evidenció, en la pandemia la expansión de las
dificultades para cumplir con los propósitos de la maternidad y la docencia y la
naturalización de las especificidades de las madres-maestras.
PALABRAS CLAVES: maternidad; docencia en educación física; pandemia.
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RESUMO
Objetivamos analisar o treinamento dos corpos atléticos femininos no MMA sob a teoria da
Indústria Cultural (IC).
Utilizamos a observação registrada em diário de campo e
entrevistamos 6 lutadoras de duas academias no Rio de Janeiro/RJ. Realizamos análise de
conteúdo com auxílio do software QSRNvivo. Os resultados apontam que os corpos das
atletas são manipulados e precisamente treinados para tornarem-se produtos consumíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Artes Marciais Mistas; Mulheres; Treinamento.
INTRODUÇÃO
O esporte é um fenômeno rico e multifacetado, passível de diversas discussões que se
presentificam não apenas nas manifestações corporais, mas, sobretudo, nas diferentes formas
de vivenciar e sentir a fisicalidade dos corpos e de perceber e gerenciar seus treinamentos. O
território esportivo se constitui como rico campo investigativo ao avivar olhares e
significados sobre a produção de masculinidades e feminilidades (GRESPAN, 2015;
GOELLNER, 2005). Enquanto os homens reforçam e reafirmam representações de
masculinidade através do e no esporte, as mulheres tensionam e desassossegam noções de
feminilidade padrão e exibem feminilidades plurais, como é o caso do Mixed Martial Arts
(MMA). A inserção das mulheres nesse território foi vista por Dana White (presidente do
UFC - Ultimate Fighting Championship) como uma oportunidade de lucro financeiro ao
contemplar em um mesmo espetáculo beleza e habilidades técnicas (SILVA, 2019).
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Em nome do lucro o esporte investe, se organiza, muda o formato e incorpora os
pilares de sustentação do contexto social - a razão, a sistematização e otimização dos
resultados, tornando-se instituição inseparável da estrutura e funcionamento da sociedade
capitalista na concepção de um corpo planificado, positivado e produtor de resultados
(CASCO, 2018).
Embora o esporte não tenha sido o objeto principal de suas análises, foi a partir da
observação entre mercantilização e cultura que Adorno e Horkheimer (1985) cunharam o
termo Indústria Cultural (IC). Vale destacar que tal conceito ainda se faz pertinente e atual na
análise e interpretação da sociedade e suas manifestações culturais, a exemplo das práticas
corporais e esportivas. Tal contexto despertou vários olhares acerca do surgimento de uma
mercantilização esportiva, através da padronização e racionalização das suas formas de
treinamento. O esporte é uma das principais atividades culturais, ocupando lugar de destaque
na sociedade e, vinculado à indústria cultural, também se transforma em mercadoria.
O consumo dentro da prática esportiva acontece por vários vieses: os produtos usados
pelos/as atletas na modalidade; as mercadorias que são divulgadas nos anúncios esportivos; a
promulgação das ideologias do corpo saudável e esbelto; a subjugação do/a atleta ao sistema
competitivo, rendimentos, vitórias e recordes (TORRI, 2008). Tudo isso nos permite olhar
para o esporte como um mecanismo de lucratividade e controle sobre os corpos. Nos esportes
a IC presentifica-se na preponderância do profissionalismo, que através do treinamento e
formação das atletas busca atrair a todos e produzir lucros.
Assim como nos outros esportes, no MMA as técnicas de movimento e o preparo
físico engendram uma busca incansável não apenas da formação da atleta, mas sobretudo, dos
imperativos econômicos. Uma vez que, quanto mais eficientes e belos forem os corpos das
atletas, maiores serão os rendimentos por eles gerados (SILVA; JAEGER; SILVA, 2016). A
organização do esporte de acordo com os princípios que regem a sociedade, a racionalização
dos corpos, o alcance máximo do desempenho, a superação dos desafios, a conquista das
vitórias, o encantamento dos/as espectadores/as constitui elementos que demarcam a
percepção do esporte como produtor da IC (VAZ, 2008; TORRI, 2008; PIRES, 2017;
CASCO, 2018;). Partindo de tais discussões levantamos o seguinte questionamento: Como a
estratégia de treinamento está vinculada a IC? O estudo objetiva analisar treinamento das
atletas dentro do MMA a partir da teoria da IC, considerando o MMA como um produto

mercadológico, consumível direta e/ou indiretamente a partir dos olhares das atletas e das
observações sobre o contexto do local de treinamento.
METODOLOGIA
Neste estudo qualitativo, a aproximação com o objeto de estudo aconteceu em duas
academias de lutas situadas na zona sul da cidade do Rio de Janeiro – Brasil. A amostra foi
composta por 6 lutadoras de MMA, com idades entre 23 e 36 anos, sendo 3 do UFC, 1 do
Invicta FC e 2 sem instituição definida, com tempo de prática/competição de MMA entre 3 e
10 anos.
Utilizamos a observação participante com registro em diário de campo e uma
entrevista semiestruturada como técnicas de pesquisa à recolha dos dados. As observações
dos treinamentos foram feitas durante todo o período de contato com o campo investigativo
que aconteceu entre os dias 23 e 28 de janeiro de 2017 em conformidade com o parecer
emitido pelo CEFADE (Comitê de Ética da Faculdade de Desporto) 19.2018. É preciso frisar
que conviver com elas, mesmo que por um curto espaço de tempo, foi bastante significativo
para estabelecer uma relação de confiança entre pesquisadora e participantes. Mergulhar no
mundo das mulheres atletas de MMA nos possibilitou olhar para nosso objeto de estudo de
forma mais clara e, captar e vivenciar com mais afinco a realidade dentro das academias de
lutas. As entrevistas foram realizadas individualmente gravadas em um dispositivo digital e
após transcritas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os dados coletados foram categorizados com o apoio do software QSRNvivo 12 Pro e
submetidas a uma análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Fizemos uma leitura flutuante e em
seguida uma aprofundada do material empírico. Tal procedimento nos possibilitou discutí-los
em consonância com a teoria da IC a partir da categoria: Treinamento e funcionalidade dos
corpos das atletas.
A formação da atleta não se dá desvinculada de um contexto que condensa em um
único lugar o treinamento e as estratégias de uma cultura de consumo. Há dentro dessa lógica
um poder de envolvimento e motivação que, através da produção de corpos fortes e
tecnicamente habilidosos, busca a construção de lutadoras e a legitimação do esporte. Spencer

(2013) destaca três aspectos essenciais à formação de um/a exímio/a lutador/a: o combate, o
ritual e o desempenho. É preciso dominar as técnicas e práticas específicas das artes marciais
e preparar-se para o combate; ritualizar os movimentos para torná-los cada vez mais precisos;
submeter-se aos diversos treinamentos e preparar o corpo para a eficácia do desempenho.
Elas treinam todos os dias estilos de luta diferenciados (judô, caratê, muay thai,
kickboxing, jiu jitsu, wrestling) e executam exercícios de força, resistência e agilidade,
tornando-se mais intensos nos meses que antecedem a luta.
Normalmente eu faço três treinos [...] de manhã eu faço treino de meio que
daí é pancadaria. Eu fico no meio e rodo com todo mundo, rodo com os
homens, com as meninas e acabo o treino, daí a tarde eu venho e faço um
técnico, a noite faço um jiu-jitsu, um wrestling, depende muito do dia (IN,
lutadora).
[...] a gente luta diariamente [...] Cada dia a gente treina uma coisa, as
modalidades separadas [...] Ainda tem o sparing e a preparação física (VJ,
lutadora).

Um corpo bem treinado estará preparado para a funcionalidades dos fins que almeja,
mas é preciso também conhecer a adversária para projetar e executar cada etapa baseada nas
possíveis potencialidades e fragilidades do combate.
No quarto dia acompanhei o treinamento de sparing da atleta KV. Ela estava
em processo de preparação para seu combate de estreia no UFC e esse
treinamento era uma estratégia de aproximação de uma luta mais real em
consonância com as potencialidades e dificuldades da adversária do
combate. (Diário de observação, 26 de janeiro de 2017, 16:00 hrs).

Técnica e treinamento perpassam por uma estrutura racional e planificada que
constroe lutadoras preparadas para o combate. Quanto mais aperfeiçoado mais próximo elas
estarão da produção, do rendimento e das suas conquistas. O treinamento é um conjunto
teórico-prático de discursos e estratégias de rendimento (HANSEN; VAZ, 2004), mas é
preciso também ter coragem e tornar o corpo resistente à dor.
[...] na verdade a preparação física é a simulação da dor (KV, lutadora).
É preciso treinar e preparar bem a atleta para não se desesperar com a dor
(LA, lutadora).

O sofrimento incorporado no treinamento é justificado pelo resultado dentro do
octógono, a vitória torna-se símbolo de merecimento e reconhecimento de que todo o esforço
foi válido. A técnica e todo o treinamento projetado sobre os corpos perpassam por uma
estrutura racional e planificada que, alicerçada no saber científico, forja lutadoras preparadas
para o combate. Para Adorno e Horkheimer (1985) a submissão ao formalismo lógico tem por

preço a subordinação ao imediatamente dado. A formação da mulher atleta estaria, portanto,
vinculada a um mecanismo de controle não apenas de preparação de um corpo fisicamente
forte e hábil para a luta, mas sobretudo a serviço de uma lógica da IC.
Seja a lutadora detentora de maior força ou de uma eficácia técnica, o fato é que uma
boa luta atrai mais olhares, traz mais visibilidade e gera mais lucro. Quando questionadas
sobre se a luta das mulhres era mais técnica ou força, elas responderam:
Eu acho que hoje em dia na verdade a gente tá com dois padrões [...] Mas eu
acho que a mulher sim, ela é mais técnica porque ela se dedica mais a fazer
aquilo ali [...] (GRV, lutadora).
Os caras vão mais pra técnica, ficam estudando muito. A mulher já vai para
cima querendo lutar [...] (PB, lutadora).

Um corpo manipulável, medido e programável quando submetido ao treinamento
torna-se eficazmente preparado para desenvolver a técnica e a força necessárias ao combate.
São corpos que dentro da IC pertencem ao mundo da não liberdade (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985) e, submetidos às mais diversas formas de treinamento atrai olhares,
adquire visibilidade e gera mais lucro. A formação da mulher atleta encontra-se vinculada a
um mecanismo de controle não apenas de preparação de um corpo fisicamente forte e hábil
para a luta, mas sobretudo a serviço de uma lógica da IC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O MMA se constitui como um espaço de técnica corporal, mas também, como terreno
fértil para a construção e propagação de discursos e práticas impulsionadas pelos imperativos
econômicos. São corpos que potencializam a imagem ideal da atleta, refletida na
harmonização dos músculos, na eficácia das suas técnicas, na potencialização das suas forças
e na glorificação das suas conquistas. Na lógica da IC os corpos das atletas submeteram-se à
estrutura do esporte, treinaram, tornam-se eficientes para garantir a sua inserção, permanência
e ascensão no MMA.

MIXED MARTIAL ARTS AND THE TRAINING OF FEMALE
ATHLETIC BODIES
ABSTRACT
We aim to analyze the training of female athletic bodies in MMA under the Cultural Industry
(CI) theory. We used the observation recorded in a field diary and interviewed 6 fighters from
two gyms in Rio de Janeiro/RJ. We performed content analysis using the QSRNvivo software.
The results show that the athletes' bodies are manipulated and precisely trained to become
consumable products.
KEYWORDS: Mixed Martial Arts; Women; Training.

ARTES MARCIALES MIXTAS Y ENTRENAMIENTO DE CUERPOS
DEPORTIVOS FEMENINOS
RESUMEN
Nuestro objetivo es analizar el entrenamiento de cuerpos atléticos femeninos en MMA bajo la
teoría de la Industria Cultural (CI). Usamos la observación registrada en un diario de campo
y entrevistamos a 6 combatientes de dos gimnasios en Río de Janeiro / RJ. Realizamos
análisis de contenido utilizando el software QSRNvivo. Los resultados muestran que los
cuerpos de los atletas son manipulados y entrenados con precisión para convertirse en
productos consumibles.
PALABRAS CLAVES: Artes Marciales Mixtas; Mujeres; Capacitación.
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RESUMO
Este texto analisa as narrativas das mulheres que lutam judô na categoria veteranos no
Estado do Rio de Janeiro. Foram entrevistadas cinco mulheres da classe veteranos acerca da
adesão e permanência; transição de sênior para veteranos; e resistências e enfrentamentos.
Concluímos que suas permanências estavam atreladas a desconstrução de preconceitos de
gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Artes Marciais; Veteranos; Máster; Judô feminino
INTRODUÇÃO
Jigoro Kano criou o judô em 1882, no Japão, e tinha como principal objetivo
desenvolver uma luta em que todos pudessem praticar, independentemente da idade e,
principalmente, buscando o desenvolvimento físico e mental em prol de um estilo de vida
mais saudável, harmonioso, integrado com o meio ambiente e promovendo a sociabilização
(KANO, 2008).
A iniciação a prática do judô se dá desde a infância, porém, de acordo com a
Federação de Judô do Rio de Janeiro (FJERJ, 2019) as competições para o alto rendimento
devem ocorrer apenas após os 13 anos de idade. Aos 21 anos os atletas passam a pertencer a
classe Sênior, sendo essa a única categoria em Jogos Olímpicos, sem limite máximo de idade.
Entretanto, a média de idade dos lutadores de judô na classe sênior no alto rendimento está
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entre 20 e 28 anos de idade, tanto no feminino, quanto no masculino (FRANCHINI e DEL
VECCHIO, 2010).
A fim de incluir pessoas com idade acima dos 30 anos em competições, acredita-se
que no início dos anos 1980, foi criada a classe veteranos ou máster, permitida apenas para
maiores de 30 anos. Algumas das razões para a migração para esta classes está nas atividades
pessoais e profissionais da fase adulta, além do aumento das chances de lesão (SCHNEIDER,
2012).
A classe de veteranos no judô brasileiro é separada, além de feminino e masculino, em
subclasses de 1 a 11, de maneira que 1 corresponde a atletas de 30 a 34 anos; a 2 de 35 a 39
anos; e assim por diante de 5 em 5 anos. As categorias de peso são as mesmas da classe
sênior, porém o tempo de luta é de 3 min (FJERJ, 2020).
A participação feminina no judô brasileiro passa por uma lei que as impedia de
praticarem esportes como o judô por serem considerados “incompatíveis com a sua natureza”.
Porém, em Souza e Mourão (2011), havia a prática regular do judô por diversas mulheres já
na década de 1950 e 1960 e as restrições de natureza legal, assim como os preconceitos de
gênero, não as impediam de praticar e difundir o judô entre as mulheres.
Embora este estudo se identifique como um estudo de gênero no âmbito da prática
esportiva (GOELLNER, 2004), o objetivo é analisar as narrativas das mulheres que lutam
judô na categoria veteranos no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a participação
das mulheres neste esporte é relativamente recente, se considerarmos que foi oficializada nos
anos 1980 (SOUZA et al, 2015).
MÉTODO
Os caminhos metodológicos adotados para esta pesquisa qualitativa foram ancorados
na História Oral (FREITAS, 2002).
O roteiro de entrevista utilizado foi adaptado de Souza (2008) e Brum (2016) por
serem estudos pioneiros na participação das mulheres no judô em território brasileiro.
Para a análise dos dados coletados foi utilizada a análise do conteúdo (BARDIN,
2011). Categorizamos em temáticas previamente definidas: adesão e permanência; transição
de sênior para veteranos; resistências e enfrentamentos na classe veteranos.

Depois de aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Rio de
Janeiro com o parecer 3.569.921, entrevistamos cinco (5) mulheres que participam de
competições de judô no Estado do Rio de Janeiro na classe veteranos. Elas serão identificadas
como: V (veterana)1, V2, V3, V4 e V5.
Das entrevistadas, V1 tem 59 anos de idade, está no 3º grau (dan) da faixa preta e é
professora de Letras; V2 tem 47 anos, está no 2º grau (dan) e é funcionária pública municipal
do Rio de Janeiro; V3 e V4 têm 36 anos de idade e ambas estão no 3º grau (dan) da faixa
preta, sendo V3 professora de Educação Física e V4 professora de Educação Física e
Fisioterapeuta; e, por fim, V5 tem 32 anos, e está no 2º grau (dan) da faixa preta, professora
de Educação Física.
AS NARRATIVAS DAS ATLETAS VETERANAS DE JUDÔ
Percebemos nas narrativas que o judô feminino na classe veteranos é um pequeno
grupo de sujeitos, tento em vista que suas particularidades representam um microcosmo social
como descrito por Mills (1970) Neste sentido, estas mulheres, por terem constituído uma
trajetória anterior ao judô veterano possui um amadurecimento que lhes permite lidar com
pressões sociais e de cada indivíduo.
ADESÃO E PERMANÊNCIA
Todas as informantes começaram a praticar o judô nos anos de 1990. A entrevistada
V2, com 47 anos, aderiu a mais tempo, em 1990. A mais recente a ingressar foi V4, com 36
anos, aderiu em 1997.
A entrevistada V1, com 59 anos, aderiu apenas após a morte do pai, já com 38 anos de
idade, mesmo contrariando a vontade do restante da família. Já, V5, aos 7 anos de idade
conseguiu praticar o judô, mesmo que com a restrições impostas por sua mãe.
As outras veteranas aderiram com 12, 16 e 10 anos e os motivos variam: de falta de
opção de esportes na Vila Olímpica, (V3); amor às artes marciais em geral (V2); e
necessidade de defesa pessoal para combater o bullying que sofria na escola (V4),
respectivamente.
Na narrativa de V2, foi possível perceber que o apoio da família para a adesão e
permanência ao judô apareceu após sua transição para a classe de veteranos como explica:

“Só que isso [apoio] eu não tinha quando eu era sênior, eu não tinha esse apoio deles, quando
eu era sênior, [...]”.
De acordo com Souza e Mourão (2011) e Brum (2016), os motivos de adesão das
mulheres ao judô estavam relacionados ao gosto pelas práticas das lutas.
No caso de V3, o casamento e as obrigações acadêmicas a levaram a se afastar
temporariamente do judô. Apenas regressou quando se separou e seu professor de judô a
chamou de volta aos treinos. Esse fenômeno é encontrado em estudos que analisam os
motivos de abandono dos esportes em fase jovem de homens e mulheres: em primeiro lugar
“os estudos”, seguido de “tempo para namoro” (BARA et al, 2008).
No caso de V4, mantém um casamento com um judoca, com quem teve uma filha e
nunca precisou se afastar do judô. Enquanto as outras 3 não pareceram ter sido influenciadas
pelos relacionamentos.
TRANSIÇÃO DO SÊNIOR PARA OS VETERANOS
Verificou-se que V2, V4 e V5 ainda participaram simultaneamente da classe sênior e
veteranos na mesma competição. De acordo com os depoimentos, foi preciso um tempo para
reconhecer que o corpo já não estava mais condizente com o condicionamento físico das
mulheres da classe sênior.
Assim, de acordo com V2: “o sênior para mim já estava ficando muito forte, eu
cheguei a lutar com a Rafaela, tá entendendo?”. No caso de V2, a preocupação em manter a
integridade física para não comprometer o trabalho que era sua primeira fonte de renda se
tornou um fator determinante para a decisão de não competir mais na classe sênior.
De acordo com o regulamento da FJERJ (2020), Seção I – Competições, existem dois
tipos de competições, o 1º em formato de alto rendimento, e o 2º tipo se caracteriza por lazer
ou ganho de experiência. Porém, no Art. 3º, acerca do 2º tipo de competição não existe a
classe feminina para faixas pretas no sênior. Isso quer dizer que as mulheres que já não
aguentam mais o nível sênior no alto rendimento, são obrigadas a permanecer nessa
competição se quiserem continuar até que tenham idade para a classe de veteranos.

RESISTÊNCIAS E ENFRENTAMENTOS NA CLASSE VETERANOS
Tendo em vista que a classe de veteranos recebe atletas, em sua maior parte, que já
praticam judô em nível competitivo há anos, as resistências em permanecer se resumem a
apoio financeiro para continuar participando de competições como apontado por V1, V2 e
V5.
Para Schneider (2012), que estudou os judocas veteranos do Rio Grande do Sul,
também foi possível perceber que os custos em competições eram elevados e financiados
pelos próprios atletas, embora isso limitasse a participação de muitos judocas.
Além da falta de apoio financeiros das instituições, agremiações, federação e
confederação, os custos tornam ainda mais oneroso o custo da participação em competições
nesta classe. Nesse sentido, o judô se torna um esporte não tão acessível financeiramente,
corroborando a fala de V5 e os estudos de Schneider (2012), mas que não as impede de
participar das competições.
Dentre as resistências enfrentadas pelas mulheres está associado à participação
majoritária de homens que acabam por tomar as decisões nos encaminhamentos do judô
feminino, assim como apontado nos estudos de Souza et al (2015) e Brum (2016). De acordo
com V3, em 2020 as mulheres decidiram criar um espaço destinado às necessidades do judô
feminino do Rio de Janeiro, criando um departamento de judô feminino para veteranos.
Como gestora na associação de veteranos do Rio de Janeiro no departamento
feminino, V3 enfrenta os mesmos problemas apontados por mulheres na gestão do esporte
apresentados por Gomes (2008) e Souza et al (2015) quando os homens criam barreiras em
aceitar mulheres em cargos de decisão e questionam a todo instante suas decisões e sugestões.
CONCLUSÃO
Ao analisar as narrativas das judocas veteranas do Rio de Janeiro, foi possível
perceber que elas sintetizam as representações das identidades presentes no judô feminino
nesse Estado. Embora elas tenham aderido ao judô em um período já legitimado desse esporte
no Brasil, suas permanências estavam atreladas ao combate a preconceitos de gênero que
foram descontruídos ao longo de suas conquistas nas competições. Além disso, o apoio da
família também foi preponderante para que elas pudessem aderir e permanecer na prática,
tanto no início quanto na classe veteranos.

A existência da classe veteranos de judô para as mulheres mostra que a idade não é um
fator limitante para a adesão delas a esta prática e em nível competitivo, assim como
possibilita o retorno das atletas que são forçadas a abandonar o judô para preservar sua
integridade física.
Verificou-se, também, que os professores de judô têm um papel fundamental no
resgate das mulheres que acabam se afastando do judô pelos mais variados motivos.

NARRATIVES OF VETERAN JUDO WOMEN IN THE STATE OF RIO
DE JANEIRO
ABSTRACT
This text analyzes the narratives of women who fight judo in the veterans category in the State
of Rio de Janeiro. Five veteran class women were interviewed about adherence and
permanence; transition from senior to veterans; and resistances and confrontations. We
concluded that their stays were linked to a deconstruction of gender prejudices.
KEYWORDS: Martial arts; Veterans; Master; Women's Judo

NARRATIVAS DE MUJERES VETERANAS JUDO EN EL ESTADO DE
RIO DE JANEIRO
RESUMEN
Este texto analiza las narrativas de las mujeres que luchan contra el judo en la categoría de
veteranas en el Estado de Río de Janeiro. Se entrevistó a cinco mujeres de la clase veterana
sobre adherencia y permanencia; transición de personas mayores a veteranos; y resistencias
y enfrentamientos. Concluimos que sus estancias estuvieron ligadas a una deconstrucción de
los prejuicios de género.
PALABRAS-CLAVES: Artes marciales; Veteranos; Maestría; Judo femenino
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O CASO DE ANNE VIRIATO NO MMA BRASILEIRO1
Rafael Marques Garcia,
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
RESUMO
O presente texto objetiva compreender a participação da atleta trans Anne Viriato no MMA
brasileiro. Caracteriza-se como um estudo de caso, de caráter descritivo e qualitativo,
realizando uma entrevista contendo perguntas que versavam sobre a história de vida de
Anne. Percebemos que mesmo competindo entre homens, Anne sofre com artimanhas
transfóbicas que deslegitimam sua participação no esporte, fruto da competência biomédica
cis entranhada nas normas esportivas.
PALAVRAS-CHAVE: esportes; pessoas transgênero; cisnormatividade.
INTRODUÇÃO
Anne Viriato é a única mulher transexual em atuação no MMA brasileiro, iniciou-se
na luta pelo Jiu-Jitsu onde graduou-se faixa preta em 2020. Sua transição de gênero começou
aos 12 anos e hoje a atleta compete pela categoria masculina, mesmo já tendo realizado os
procedimentos feminizantes e adotado sua nova identidade de gênero. Por essa especificidade,
seu caso muito repercute, já que se difere da maior parte de outros casos envolvendo atletas
mulheres trans, que após a transição decidem atuar pelo naipe feminino.
Quando um corpo trans decide ultrapassar a barreira da “normalidade” e inserir-se
num local delimitado e regulamentado por regras, entidades nacionais e internacionais,
deflagra-se um ato de resistência e ocupação de espaços que não foram pensados para sua
existência. Socialmente, somos todos/as demarcados/as por enunciados sociais que nos fazem
ser compreendidos/as e nos possibilitam compreender as pessoas, sociedades, culturas e
estruturações epistemológicas da vida pós-moderna, sendo a ênfase normatizadora conferida à
cisnormatividade (VERGUEIRO, 2015).
O prefixo cis, conforme explica Vergueiro (2015) é o alicerce de toda norma
explorada pelo sujeito universal, ou seja, o colonizador; o sujeito dominante das estruturas do
poder que se fortificam pelo emaranhado das intersecções identitárias, tais como a
nacionalidade, a raça/etnia, o gênero, a classe, a religião e o nível de instrução. O padrão cis é
1
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a ilustração de relações de poder que vieram se construindo e perpetuando ao longo da
História.
O presente texto objetiva compreender a participação de Anne Viriato no MMA
brasileiro. Como foi o percurso desenvolvido pela atleta ao longo de sua trajetória esportiva e
como seus pares absorveram o marcador da transgeneridade? Cientes de nossa herança
histórico-cultural cis, interessa-nos investigar seus desdobramentos na atuação e participação
de atletas trans em território nacional
METODOLOGIA
O presente trabalho2 se caracteriza como um estudo de caso, de caráter descritivo e
qualitativo (TRIVIÑOS, 2015). Realizamos em 2019 uma entrevista contendo perguntas que
versavam sobre a história de vida de Anne via ligação de áudio através do celular Motorola
G-8 e gravada pelo aplicativo Gravador de Voz ao vivo. Todos os dados foram transcritos em
um caderno de anotações.
Para análise, debruçamo-nos sobre a narrativa de Anne da seguinte forma: fizemos
uma leitura dos dados e construímos preliminarmente os indicadores que foram basilares para
a análise, numa espécie de unidades de registro; referenciamos nossos índices e indicamos
nossos apontamentos através de recortes e categorizações do texto, ordenando nosso material
para uma exploração mais específica; e tecemos nossas análises em diálogo com a literatura e
evidências científicas mais significativas de acordo com o objeto alvo da pesquisa em
questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na entrevista, optamos por iniciar perguntando quem era a atleta Anne Viriato (AV),
para que a atleta pudesse se definir e assim evitar que nós estivéssemos falando de sua
identificação por ela. Todos os dados aqui expostos foram previamente consentidos em serem
divulgados por Anne.
AV: Me chamo Anne Viriato, sou uma mulher transgênero, uma atleta, eu
comecei no esporte na minha infância com 6 anos, praticando jiu-jitsu, fiz
Aprovado pelo CEP HUCFF/UFRJ; Protocolo: 098-19; CAAE: 10289419.5.0000.5257; Parecer:
3.387.888.
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judô, capoeira e outras artes marciais, na idade adulta resolvi entrar no
MMA até chegar na parte profissional.

Anne é a única atleta trans brasileira no alto rendimento do MMA. A modalidade é
identificada como uma prática esportiva que aglutina técnicas de várias outras artes marciais
e/ou esportes de combate, destacando-se no universo esportivo das lutas, principalmente pela
sua grande visibilidade midiática (GRESPAN; GOELLNER, 2014). Em 2013, nos EUA, um
acontecimento marcou as semifinais do Championship Fighting Alliance: a disputa entre
Fallox Fox (trans) e Allana Jones (cis), que pôs em discussão social a legalidade e viabilidade
da participação de atletas trans entre cis, suspeitando da legitimidade e intenção de uma atleta
mulher trans, com histórico biológico de um corpo considerado masculino, frente a uma
mulher cis, que se desenvolveu sem a particularidade da molécula de testosterona.
Anne conta que o meio esportivo lhe destacou tensionamentos difíceis de lidar. Como
se sabe, o esporte moderno veio de desenvolvendo sobre uma ótica social binária fundada no
contexto do século XVIII e fortemente assentada num discurso sexista, que marca e reforça as
divisões pelo marcador do sexo e gênero (cis), reproduzindo desigualdades entre
representações de masculinidades e feminilidades (GRESPAN; GOELLNER, 2014). Anne
destaca:
AV: Nas competições, depois da transição foi difícil, terrível. Ficavam com
gracinha, diziam que não era pra eu estar lá que o feminino não era aquela
hora. Eu morria de vergonha, chamavam meu médico, até explicar e expor
minha vida pra poder lutar, isso me constrangia muito, atrapalhava meu
rendimento, eu ficava nervosa, meu coração acelerava, queria sair correndo
daquele lugar... por que eu não poderia chegar na área de concentração e ser
normal? [...] Como eu tinha seio não podia lutar sem camisa, mas no
masculino luta, a federação não me deixou usar top, lutei sem camisa duas
vezes, foi a pior coisa da minha vida. A gente sentou com a federação pra
conversar e explicar, eles acataram e foi uma melhoria pra mim [...] Percebo
discriminação por ser trans, mas me finjo de cega.

Percebe-se o marcador da cisgeneridade no universo esportivo, que seria responsável
pelo constrangimento a todo corpo que desvia da leitura tida como masculina ou feminina
dentro do arranjo cis. Camargo e Kessler (2017) refletem a coexistência trans no esporte
explicando que existem artefatos normatizadores para adequar pessoas nele, eximindo assim o
processo contrário e isentando o esporte de reformulações. “A normalização sexual seria o
preço a pagar para legitimar as participações esportivas” já que “a desestabilização provocada

por corpos dissonantes é acalmada com determinações normativas que regulam o que se
encontra fora dos padrões instituídos” (CAMARGO; KESSLER, 2017, p. 200).
Sobre as noções de repercussão e visibilidade, Grespan e Goellner (2014) analisaram
comentários de internautas sobre o caso de Fallon Fox, encontrando forte abjeção à atuação
da atleta trans, pois rompeu-se com a normalidade do discurso biomédico cisgênero, reflexo
de um ato transfóbico frente a uma modalidade marcada pelos atributos masculinos e
culturalmente não indicados ao universo feminino, especialmente ao evidenciar a transição de
gênero de Fox (GRESPAN; GOELLNER, 2014).
Neste interim, Anne passou por processos humilhantes no que se refere à sua
participação. Ela afirmou que esses eventos ocorreram apenas no início de sua inserção nas
competições. Em paralelo, percebe-se que a maior parte das críticas e da repercussão sobre
atletas trans gira em torno de mulheres trans que competem pelo feminino. Mesmo Anne
competindo pelo masculino, ainda é possível encontrar elementos que não reconhecem sua
participação de maneira legítima. Por perturbar a cisnormatividade, a presença de pessoas
trans desloca os sentidos cissexuais e heteronormativos que balizam o fenômeno esportivo na
atualidade e, mesmo atuando pela categoria masculina, ainda assim os mecanismos de vigia e
coerção aparecem, denunciando que o esporte tradicional não absorve, em hipótese alguma, a
transgeneridade.
Aprofundando sua participação entre os homens, Anne explica por que optou em
continuar competindo com eles, mesmo após seus processos de transição de gênero e uso de
hormônios. Ela destaca que esse enquadramento não a incomoda, mas sim a instiga a obter
cada vez mais resultados:
AV: Sempre me vi como mulher e sempre soube o que eu sou, então lutar
como homem não muda a minha cabeça [...] É um modo de desafio, para
mostrar que mulher também é forte, poderosa...
[Hormonização] Atrapalha muito, sempre que acaba eu passo mal, no 2º ou
3º round, to muito desgastada [...] se não fosse Deus eu já tinha desistido,
falta de ar, tonta, não consigo ficar em pé, me levam, preciso tomar soro pra
voltar, passo mal no final da luta.

Na fala de Anne, podemos refletir sobre as diferenças fisiológicas entre membros do
próprio naipe masculino e/ou feminino, mas que se resume à diferença entre corpos. Torna-se
importante pensar sobre como se reage à presença de estímulos endógenos e exógenos, já que

corpos recebem diferentes estímulos ao desenvolvimento das habilidades motoras e
apresentam respostas diferentes aos hormônios androgênios ou estrógenos (principalmente
com a administração externa desses). Logo, todo corpo, estimulado e manipulado de forma
estratégica, pode apresentar desempenho menor/igual/superior que outro. Em suma: mais
alta/o, forte, magra/o, explosiva/o, potente, resistente, entre outros, são características de
corpos, que embora generificados, não são determinados unicamente pelo gênero, sexo
biológico ou hormônios androgênicos (CASTRO; GARCIA; PEREIRA, 2020).
Ao comentar sobre seu caso e o interesse de patrocinadores, Anne diz não identificar
nenhum empecilho quanto à sua condição trans:
AV: Quero mostrar meu potencial como competidora pra que venham me
patrocinar, pra mim nunca falaram isso de se por ser trans não querer
patrocinar, mas às vezes as desculpas são que não estão legais pra fechar,
mas não sei se é por essas coisas [transfobia].

No Esporte, mecanismos de coerção e vigia das identidades de gênero e sexualidade se
traduzem pela perseguição midiática e da torcida, pela perda de patrocínios, pela não
convocação para seleção nacional do país, entre outros (BRITO; PONTES, 2015) que, assim,
registram o caminho a ser trilhado para a construção de uma carreira de sucesso. Nesta
passagem, não foi possível identificar pela atleta como essa relação se dá no que se refere aos
seus patrocinadores, deixando essa questão em aberto para possíveis reflexões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto entrevistamos Anne Viriato, mulher trans atleta de MMA que mesmo
competindo entre homens, ainda assim sofre com artimanhas transfóbicas que deslegitimam
de participação no esporte. A grande repercussão negativa da participação de mulheres trans é
quando atuam no naipe feminino, então por que Anne enfrenta aspectos tão constrangedores
mesmo atuando entre os homens?
Pelo exposto, a competência biomédica cis, amplamente desenvolvida com o avanço
da Medicina ao longo do século XX, entranhou-se nas normas esportivas tornando-se, até o
presente, inalterável e intocável, servindo de subsídio para manifestações transfóbicas que
visam excluir corpos não-cis das práticas esportivas atuais.

THE CASE OF ANNE VIRIATO IN BRAZILIAN MMA
ABSTRACT
This text aims to understand the participation of trans athlete Anne Viriato in Brazilian MMA.
It is characterized as a case study, of a descriptive and qualitative character, conducting an
interview containing questions that dealt with Anne's life history. We realized that even when
competing among men, Anne suffers from transphobic tricks that delegitimize her
participation in sport, the result of cis biomedical competence embedded in sports rules.
KEYWORDS: sports; transgender persons; cisnormativity.

EL CASO DE ANNE VIRIATO EN MMA BRASILEÑO
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo comprender la participación de la atleta trans Anne Viriato en
el MMA brasileño. Se caracteriza por ser un estudio de caso, de carácter descriptivo y
cualitativo, realizando una entrevista que contiene preguntas sobre la historia de vida de
Anne. Nos dimos cuenta de que incluso cuando compite entre hombres, Anne sufre de trucos
transfóbicos que deslegitiman su participación en el deporte, resultado de la competencia
biomédica cis incrustada en las reglas deportivas.
PALABRAS CLAVES: deporte; personas transgénero; cisnormatividad.
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O FUTEBOL “FEMININO”: UMA FERRAMENTA MERCADOLÓGICA
DA HETERONORMATIVIDADE1
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Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Mariana Zuaneti Martins,
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
RESUMO
Neste, buscamos compreender como classe e gênero se interseccionam na apropriação do
futebol por meninas em um espaço privado. Essa etnografia se construiu a partir de diários
de campo das aulas e de entrevistas com oito alunas. Apontamos para a capacidade desses
espaços, ordenados pelo mercado, de superar barreiras que afastavam meninas do futebol.
Mas, estas seguem sendo interpeladas por questões de gênero marcadas pela adequação de
seus corpos a uma heteronormatividade compulsória.
PALAVRAS-CHAVE: Meninas, Futebol, Gênero
INTRODUÇÃO
“Jogue como uma garota”;
“O futebol é delas”.
As frases acima, assim como a afirmação “O futuro do futebol é feminino”, trazida
por Sepp Blatter, então presidente da FIFA em 2013, seriam, em um passado recente,
impensáveis no cenário futebolístico brasileiro. Isso porque o Brasil, ainda que considerado o
país do futebol, insistiu por muito tempo em reservar estes espaços aos homens e em relegar
ao ostracismo o futebol de mulheres. A partir fala de Blatter e de uma série de outras
movimentações e de regulamentações em direção a uma maior participação e visibilidade das
mulheres no Futebol, instaura-se um clima de mudanças na “promoção do futebol de
mulheres e das mulheres no futebol” (MARTINS; SILVA, 2020 p. 117), acompanhado por
expressões como as que abrem esse texto estampadas e dando o tom da luta pela equidade de
gênero dentro dessa modalidade esportiva. A ideia era aumentar o mercado consumidor
feminino, o que implicou também na valorização do direito a participação dessas mulheres no
O presente trabalho contou com apoio financeiro do CAPES para sua realização. Código de
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futebol. Como resultado, foi possível ver a ampliação de espaços destinados a iniciação de
meninas, aumento do interesse de gestores de escolinhas na modalidade feminina e a
diminuição do preconceito acerca da prática de futebol por meninas, o que corroborou para
transformar o imaginário de que meninas não jogam. Ao mesmo tempo, o futebol de mulheres
ganhou um maior destaque na mídia, impulsionado principalmente pela participação das
equipes femininas dos times tradicionais e de marcas patrocinadoras, que passam a investir no
público feminino, através de propagandas, comercialização de produtos e difusão de materiais
de marketing para esse público.
Essa nova “onda de visibilidade” do futebol feminino além de ter sido responsável por
criar uma esfera de novas possibilidades, ampliou o alcance desse entre praticantes mulheres.
Se antes, as poucas mulheres que se engajavam com a prática eram majoritariamente negras e
de rendas mais baixas (MARTINS; SANTOS; VASQUEZ, 2021), atualmente, o futebol
parece atingir outras classes sociais. Esse processo abriu um novo nicho de mercado
constituindo novos espaços para a prática, diferentes dos populares campos de várzeas. Com o
aumento do prestígio e apoio, o futebol “feminino” entra para a hall de esportes/atividade
física bem quista pela classe média/alta, como mais uma possibilidade de consumo esportivo.
Considerando esse cenário, buscamos compreender como classe e gênero se
interseccionaram na apropriação do futebol por meninas de uma escolinha privada dessa
modalidade esportiva. Sendo o futebol uma prática social por meio da qual gênero é feito, isto
é, reiterado a partir de práticas e discursos que contribuem para aquilo que reconhecemos
culturalmente como masculino e o feminino, e na mesma medida em que é uma reprodução
reiterada, também está sujeita a ambiguidades e “falhas” (BUTLER, 1988), buscamos
compreender que sentidos foram mobilizados para o futebol fazer gênero nessa escolinha.
MÉTODOS
Esta pesquisa foi construída a partir de uma etnografia, realizada de outubro de 2018 a
março de 2021, com meninas de uma escola de futebol em Vitória/ES. O espaço possuía
turmas exclusivas para elas e contava com aproximadamente 80 meninas entre 6 e 15 anos. A
escolinha investigada estava localizada dentro de um colégio de classe média alta da cidade
de Vitória. O corpus dessa pesquisa se construiu a partir de registros de diário de campo e de
entrevistas semiestruturadas com oito alunas.

DISCUSSÃO
Pertencer a um extrato social privilegiado garantiu às meninas, participantes dessa
pesquisa, amplas oportunidades de experienciar o futebol: em estádios, jogos profissionais,
clubes e quadras, o que contribuía para a construção de laços acerca dessa modalidade
esportiva, assim como as tornava participantes ativas (consumidoras) do futebol moderno
(D.C 7/11/19). Isso não significou, todavia, que elas não fossem interpeladas por questões de
gênero ou o rompimento de todas as barreiras impostas dentro dessa prática. Estes espaços
eram privilegiados e seguros, mas de alguma forma vigiados e disciplinados, a partir dos
próprios regimentos da escolinha e dos discursos correntes naqueles espaços (D.C 2/10/18).
Assim, elas deveriam consumir e fruir do futebol, sem romper com a dinâmica de controle
sob seus corpos femininos (ALTMANN, 2009).
Por ser reconhecida socialmente como uma atividade masculina, o futebol foi
representado, por muitas décadas, como um espaço de sociabilidade lésbica (PISANI, 2018).
Por essa razão, meninas e mulheres que se envolviam com o esporte, frequentemente, tinham
sua sexualidade sob suspeita. Afinal, o futebol, como uma instituição generificada,
representa-se como espaço privilegiado para uma pedagogia da masculinidade vinculada à
virilidade, força, habilidade e agressividade. Quando uma menina incorpora essas
características, ela confunde essas fronteiras que separam de forma binária e evidente os
gêneros femininos e masculinos. Essa desordem performativa do gênero pode significar
inúmeras formas de punições (BUTLER, 1988, p.16).
A fim de suprimir essas desordens e “suspeitas”, a gestão da escolinha buscava
normalizar os espaços. Durante os treinos as meninas eram submetidas a um jogo de discursos
e práticas que engendravam seus modos de ser, para sustentar uma ideia de futebol “não
masculinizante” e de um “feminino” ligado a cor rosa, fragilidade e meiguice. Todavia, essas
disputas de poder, visivelmente, atingiam os corpos ali, sendo ao mesmo tempo refratadas e
transgredidas (D.C 12/02/19).
Dentro do arcabouço de dispositivos que construíam as feminilidades dessas meninas,
os adereços utilizados para os treinos, por exemplo, estabeleciam-se como um aparato de
distinção entre meninas e de meninos. Os coletes utilizados nos treinos tinham diversas cores
e se destinavam a todas/os. Às meninas eram destinados os de cor rosa, ao passo que, em
momento algum, os meninos utilizavam os dessa cor, sendo, portanto, uma das principais

formas de distinção entre eles. Além dos coletes de cor rosa, as meninas utilizavam um
modelo de bermuda diferente dos meninos, mais justas do que os de tipo “calção” utilizados
pelos meninos (D.C 02/04/19).
Essa diferença de acessórios se ligava a uma necessidade da gestão da escolinha em
demarcar os espaços, e evidenciavam a manutenção de uma feminilidade normativa. Essa
postura era uma estratégia disciplinar a qual reduzia, de certa forma, as singularidades
daqueles espaços, e subestimavam as possibilidades de transgressões de um modelo de
feminilidade culturalmente esperada. A distinção era também endossada, com o intuito de
convencer pais e mães que ainda acreditavam ou naturalizavam uma suposta diferença sexual
entre as possibilidades físicas de meninas e meninos. Assim, quando os familiares assistiam
aos treinos, a escolinha reforçava o uso dos coletes cor-de-rosa pelas meninas (D.C 31/10/19).
No entanto, dentro da fluidez performativa de gênero, era possível ver pontos de fuga,
nos quais essas meninas eram capazes de construir ambientes que atendiam suas demandas no
que tange a participação no futebol, transgredindo e ocupando quadras e campos com os mais
diversos tipos de feminilidades, jogando, correndo, driblando e fazendo gols (D.C 26/02/19).
Elas também contestavam essas imposições, rechaçavam os coletes de cor rosa, negando-se a
utilizá-los, questionavam sua obrigação e ressaltavam não gostar daquela cor. Outrora
discutiam com o professor para não os usar, jogando com eles na mão ou virando-os do
avesso (D.C 12/02/2019). Esse não foi o único caso de contestação a feminilidade
normalizada, algumas alunas recusavam-se a jogar com a bermuda justa. Algumas
compravam outros modelos de bermudas, ou jogavam com calças.
Para além dos acessórios obrigatórios, as meninas utilizavam seus próprios adereços
ligados ao futebol. Elas exibiam suas camisetas de times, suas chuteiras “de marca”, entre
outros acessórios ligados ao futebol. Consumir esse tipo de produto, só era possível devido à
localização delas em um extrato social facilitador, ao mesmo tempo que utilizar esses
produtos nas aulas era uma maneira de se diferenciar das outras, em um espaço que buscava
uniformizá-las e também uma forma de construir laços de identidade com o universo
tradicional do futebol, que desviava do mundo cor-de-rosa dos coletes da escolinha (D.C
23/10/18).
O uso desses acessórios como forma de demonstração de status e de diferenciação
mostrou-se ambíguo, pois, ao mesmo tempo que atestava a capacidade dessas meninas de

interagirem dentro do mundo do mercado esportivo, ambiente voltado majoritariamente para
o público masculino, revelou a participação delas dentro de uma lógica mercadológica, que
dita a participação de um determinado e restrito tipo de corpo no esporte, aquele branco,
magro e masculino.
Destaca-se ainda o comportamento de algumas meninas frente às demandas do
futebol. Por exemplo, uma delas possuía um porte físico avantajado em relação a suas
companheiras, era mais rápida e mais forte do que as outras meninas. Frente a essas
diferenças, ela desmerecia seus atributos físicos, tão importantes dentro dessa modalidade
esportiva, performatizando uma “feminilidade imposta” através de chutes fracos e ineficazes,
de corridas feitas estereotipando delicadeza e declarando “ser ruim”, quando na verdade era
visível sua habilidade (D.C 24/09/19). Assumir uma postura “transgressora” parecia gerar
nela insegurança, como se não se reconhecesse nas representações sociais estereotipadas de
meninas no futebol (não habilidosas), mas também não ousasse se afirmar no outro extremo
(habilidosa). Fazendo dos espaços destinados às meninas no futebol uma zona de fronteira,
um não lugar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aprender futebol, neste caso, ainda que tensionasse os sentidos de feminilidade que
tentam

normalizar comportamentos,

estava

impregnado de discursos

sobre uma

heteronormatividade. Ali os espaços eram ambíguos, pois elas precisavam lutar contra essas
construções, desfazer gênero e viver nesse interstício de não identificação para ocupar esses
lugares. As expectativas sociais de classe e gênero também se chocavam com o acesso
privilegiado ao esporte, pois acessar plenamente o futebol, significava transgredir normas
sociais, de classe e gênero que dizem não às meninas no futebol.
Apontamos para a capacidade desses espaços, marcados por uma ordem de mercado,
de superar barreiras que afastavam meninas do futebol. Todavia, ainda que barreiras tenham
sido transpostas, as meninas seguiam sendo interpeladas por questões de gênero demarcadas
pela adequação de seus corpos dentro de uma heteronormatividade compulsória, na qual o uso
do rosa, das roupas mais “femininas”, do discurso sobre delicadeza, conduzia seus modos de
aprender e de participarem do futebol. Neste contexto, a prática de tal modalidade tornou-se
um espaço privilegiado para ver gênero sendo feito, uma vez que viu-se as normas de gênero

impostas, sendo desafiadas, negociadas e transgredidas em um espaço imbuído por questões
relacionadas às relações de poder, que é o futebol.

“FEMININE” SOCCER: A MARKET TOOL OF
HETERONORMATIVITY
ABSTRACT
In this article, we seek to understand how class and gender intersect in the appropriation of
soccer by girls in a private space. This ethnography was constructed from field diaries of
classes and interviews with eight girls. We point to the capacity of these spaces, ordered by
the market, to overcome barriers that kept girls away from soccer. However, they continue to
be questioned by gender issues marked by the adaptation of their bodies to a compulsory
heteronormativity.
KEYWORDS: Girls, Soccer, Gender

FÚTBOL “FEMENINO”: UNA HERRAMIENTA DE MERCADO DE LA
HETERONORMATIVIDAD
RESUMEN
En esto, buscamos comprender cómo clase y género se cruzan en la apropiación del fútbol
por niñas en un espacio privado. Ésta etnografía se construyó a partir de diarios de campo y
entrevistas con ocho estudiantes. Señalamos la capacidad de estos espacios, ordenados por el
mercado, de superar las barreras que alejaban a las niñas del fútbol. Sin embargo, éstas
continúan siendo desafiados por cuestiones de género marcadas por la adecuación de sus
cuerpos a una heteronormatividad obligatoria.
PALABRAS CLAVES: Niñas, Fútbol, Género
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O REMO FEMININO NOS CLUBES DE REGATAS PAULISTAS (1920 –
1930)1
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RESUMO
Esse trabalho objetiva investigar a prática de remo feminino nos clubes de regatas
paulistanos e campineiros entre 1920 e 1939. A partir de uma pesquisa histórica, foram
encontradas diferentes fontes associando remo e mulheres. Embora em pequeno número,
foram mencionadas práticas de divertimento ou competitivas. Conclui-se que, no período,
não houve uma ausência das mulheres na prática do remo, e sim uma falta de incentivo às
competições, por parte dos clubes e das federações.
PALAVRAS-CHAVE: remo; mulheres; história do esporte
INTRODUÇÃO
No início do século XX, inúmeros clubes de regatas se estabeleceram na cidade de São
Paulo e em outras cidades do interior. Esses clubes tinham como objetivo principal a
promoção de esportes náuticos, especialmente o remo (MEDEIROS, 2021). Ainda que
documentos produzidos em seus primeiros anos de existência exaltem apenas a presença
masculina, Mathias e Rubio (2010) e Devide (2004) apontam que esses clubes, no período,
foram também espaço de socialização e prática esportiva das mulheres.
Considerando a especificidade desses clubes, o objetivo desse trabalho é investigar as
práticas de remo nos clubes de São Paulo e Campinas entre as décadas de 1920 e 1930, com
foco em uma análise dos desdobramentos das mulheres neste contexto. Os clubes
selecionados para a pesquisa foram: Clube Esperia; Clube de Regatas Tietê; Associação
Atlética São Paulo; Clube Campineiro de Regatas e Natação.
O recorte temporal engloba as décadas de 1920 e 1930, período em que uma
transformação no remo acontecia no Estado, voltando-o para as práticas competitivas. Essas
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mudanças incluíam a adoção de normas e regras unificadas, a participação em eventos
internacionais e a formação de Federações (MEDEIROS, 2021).
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa historiográfica, que tomou como fontes
documentos existentes nos clubes (revistas, atas e fotografias) além do jornal “Correio
Paulistano”, que narrava, em uma coluna específica, os acontecimentos ligados ao remo. A
documentação encontrada nos clubes e na imprensa sobre o remo feminino é escassa, mas
permite a análise das presenças e ausências na narrativa esportiva.
Silveira e Quitzau (2020) e Goellner (2007) apontam que contar uma história das
mulheres não deve significar apenas as colocar como objeto central de investigação, mas
também promover um novo fazer historiográfico, com a eleição de novas fontes de pesquisa,
além de novas interpretações dessas fontes. Assim, essa pesquisa revisita essa documentação,
já utilizada em outras narrativas sobre o remo, e produz novas fontes de pesquisa, não com o
intuito de adicionar as mulheres a uma história já produzida e narrada pelos clubes, mas sim
reescrevendo essas histórias a partir de um novo ponto de vista.
AS REPRESENTAÇÕES DO REMO FEMININO
De acordo com Melo (2007) e Licht (1986), as primeiras experiências com o remo
feminino no Rio de Janeiro se deram na década de 1880, com remadoras francesas que o
praticavam de forma não competitiva. Outra fonte encontrada pelos autores menciona uma
regata promovida em 1911, pelo Clube de Regatas Boqueirão do Passeio.
Silva, Pereira e Mazo (2011) identificam a participação de mulheres nas associações
de remo de Porto Alegre entre o fim do século XIX e início do XX. De acordo com as
autoras, embora esporadicamente se encontre a presença de mulheres, há uma participação
desigual em relação aos homens nos eventos ligados ao remo.
Na pesquisa ora realizada foram encontradas diferentes menções à relação entre as
mulheres e o remo. Uma delas era o batismo dos barcos. Nesses casos, mulheres eram
convidadas para dar nome aos barcos de corrida, que seriam utilizados em competições
diversas (CLUB...,1926), e, assim, tornavam-se madrinhas de suas respectivas embarcações.
Outra questão evidenciada foi a presença das mulheres nas arquibancadas dos páreos
de remo. O início do século XX marca um olhar diferenciado para a relação entre mulheres e
práticas esportivas, marcado pelas intervenções médicas (VERTINSKY, 1994). Na São Paulo

da década de 1920, os esportes, que se difundiam entre elas, eram associados cada vez mais a
esse discurso, somado à graça e à beleza (SCHPUN, 1999). Assim, as arquibancadas dos
clubes da cidade se tornavam o lugar ideal para “ver e ser visto”. A presença feminina,
segundo o “Correio Paulistano”, abrilhantava as competições:
Com um programma excellente, a Federação Paulista das Sociedades de
Remo effectuou hontem, na enseada do Vallongo, a sua annunciada regata
annual [...].
A festa nautica de hontem alcançou brilhante successo, notando-se uma
assistencia numerosíssima, onde se distinguia o elemento feminino, que
empresou, dest’arte, magnifico realce á competição. (ROWING, 1921)

Entretanto, para além das relações passivas com o remo, as mulheres também
desempenhavam papeis ativos nas práticas dos clubes analisados.
MULHERES AO REMO: DIVERTIMENTO E COMPETIÇÕES
Internacionalmente, nas primeiras décadas do século XX, o remo feminino passava
por profundas transformações. Começavam a ser formadas as primeiras federações voltadas
exclusivamente ao incentivo da prática pelas mulheres (TAYLOR, 2018).
Essa difusão internacional do remo entre mulheres encontrou ecos no “Correio
Paulistano”. Em suas páginas foi dado lugar às façanhas das remadoras mundo afora. Foi
noticiado, em 1923, o campeonato de remo da Europa (O CAMPEONATO...1923) e, alguns
anos depois, as proezas de Miss Violet Cordery, uma sportwoman completa que se dedicava
ao remo (A VOLTA...1926).
Halladay (1990) aponta que ao remo eram associadas características como resistência,
audácia e força – tanto física quanto moral. Essas qualidades, que também eram amplamente
disseminadas pelos clubes de regatas paulistanos, se ligavam diretamente aos remadores do
gênero masculino. As exigências físicas atribuídas ao remo confirmavam que o esporte
contrastava com os ideais da feminilidade heterossexual da época (SCHWEINBENZ, 2010).
Entretanto, Schweinbenz (2010) aponta que, na Inglaterra, o aumento no número de
praticantes da modalidade transformou as atribuições antes dadas a ela. Se ao remo eram
conferidas qualidades ditas masculinas, o aumento no número de mulheres praticantes fez
com que começasse a ser enfatizada sua capacidade de promover elegância e graça. Para

corroborar com essas novas premissas, o tipo de remo que as mulheres realizavam era muito
diferente do masculino, especialmente no que tangia à competitividade.
Em São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, o remo feminino também ganhou novas
adeptas. É possível encontrar, no acervo dos clubes, imagens de mulheres remando,
normalmente posando para as fotos (e não durante as competições). Em muitas dessas
imagens, elas não portavam o uniforme dos clubes. Em Campinas, no período analisado,
apenas uma notícia mencionou a realização de provas entre as “senhoritas”. (REMO...1921).
Logo, apesar de pequena, havia certa movimentação interna nos clubes para a realização de
regatas femininas.
A essa prática, também eram atribuídas novas características. Em coluna social, Alice
Dubois narra um domingo ideal da mulher paulistana, que era preenchido com eventos como
a missa, o encontro familiar e a prática de esportes. Dentre eles, o remo foi destacado, pois
“enrija e enbelleza o corpo e faz bem á alma” (DUBOIS, 1935).
Ainda que a prática passasse a contar com novas atribuições, associadas ao bem estar,
à beleza e à feminilidade, nota-se, nas páginas do jornal, que o remo competitivo contava com
pouco incentivo dos clubes, da imprensa e das Federações. Nas duas décadas analisadas, não
foi encontrada nenhuma prova oficial de remo organizada pela Federação Paulista das
Sociedades de Remo ou pela Federação Paulista de Remo.
As poucas competições encontradas nas fontes diziam respeito apenas às “moças”.
Houve, durante as duas décadas analisadas, menções a provas escolares, ou a competições
entre juniores nos festivais internos dos clubes (CLUB...1928).
Assim, pode-se afirmar que competições femininas eram realizadas, ainda que elas
não ocupassem o lugar central das Federações e clubes. Havia, principalmente, a prática do
remo não competitivo pelas mulheres, mas eventos esportivizados também ocorreram nas
décadas analisadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas pesquisas com as fontes de São Paulo e Campinas, foi possível perceber que o
remo feminino foi uma prática existente nos clubes entre as décadas de 1920 e 1930, ainda
que não tutelado pelas Federações oficiais. Assim, não houve uma lacuna nesse período todo,
como sugere a bibliografia nacional (LICHT, 1986); ao contrário, houve uma ausência de
práticas competitivas oficiais.

Os mesmos clubes que promoviam a natação, e que formaram grandes campeãs na
modalidade (DEVIDE, 2017; MATHIAS E RUBIO, 2010; DEVIDE E VOTRE, 2012) não se
dedicavam ao incentivo do remo da mesma forma. É possível inferir que, mesmo com
algumas alterações nos significados sociais e morais do remo, essa modalidade ainda era
associada a características esportivas ditas masculinas, e sua difusão nos clubes ora analisados
não se deu da mesma forma que a natação.
Schweinbeiz (2010) afirma que, ao longo da história do remo feminino, grande parte
de seu desenvolvimento se deu “intramuros”, ou seja, sem a visibilidade das grandes
competições. Em São Paulo e Campinas, de acordo com as fontes encontradas, é possível
fazer a mesma afirmação: o remo feminino resistia às desaprovações, e ocorria mesmo sem o
apoio institucional federativo.

WOMEN'S ROWING IN SAILING CLUBS IN THE STATE OF SAO
PAULO (1920 - 1930)
ABSTRACT
This abstract aims to investigate the practice of women's rowing in regatta clubs in São Paulo
and Campinas between 1920 and 1939. Based on a historical research, different sources
associating rowing and women were found. Although in a small number, there were mentions
of recreational or competitive practices. The conclusion is that, in the period, there was not
an absence of rowing practice by women, but a lack of incentive to competitions, on the part
of clubs and federations.
KEYWORDS: rowing; women; sport history

EL REMO FEMENINO EN LOS CLUBES NÁUTICOS DE SÃO PAULO
(1920 - 1930)
RESUMEN
Este resumen pretende investigar la práctica del remo femenino en los clubes de regatas de
São Paulo y Campinas entre 1920 y 1939. A partir de una investigación histórica, se han
encontrado diferentes fuentes que asocian el remo y la mujer. Aunque en un número
reducido, se mencionaron prácticas recreativas o competitivas. Se concluye que, en el
período, no hubo una ausencia de práctica de remo por parte de las mujeres, sino una falta
de incentivo a las competiciones, por parte de los clubes y las federaciones.
PALABRAS CLAVES: remo; mujeres; historia del deporte
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PERSPECTIVAS DA TRANSEXUALIDADE NO ESPORTE DE ALTO
RENDIMENTO: A (IN) CONFORMIDADE DO BINARISMO SOCIAL1
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RESUMO
O presente trabalho aborda a transexualidade no esporte de alto rendimento. Nascido a
partir de incômodos vividos pelas autoras com questões de gênero no esporte, o trabalho tem
como objetivo problematizar a marginalização social da mulher trans no voleibol, diante de
um contexto heteronormativo. Baseando-se em uma revisão de literatura, conclui-se sobre as
consequências do binarismo de gênero na inserção da mulher trans no esporte e a
necessidade de debater esse tema.
PALAVRAS-CHAVE: transexualidade ; esporte ; gênero

INTRODUÇÃO
A história do esporte é marcada pela predominância da participação de homens na
maioria das modalidades esportivas (FREITAS, PINHAL, 2019). Com isso, observa-se a
construção de culturas esportivas machistas, que vem sendo revistas e recriadas com a
presença ativa de mulheres cis gênero e por mulheres trans, as quais enfrentam um conjunto
importante de desafios e desigualdades sociais.
São diversos os debates no âmbito esportivo sobre a participação de atletas transexuais
em competições de alto nível, em especial devido a autorização do Comitê Olímpico
Internacional, que visa incluir esse público nas competições desportivas (FREITAS,
PINHAL, 2019). Abordando o tema da mudança cultural, Laraia (1986) destaca que “cada
mudança, por menor que seja, representa o desenlace de numerosos conflitos”. No que tange
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às questões de gênero no esporte, instalam-se conflitos de gênero ligados à luta contra
desigualdades.
Nesse ínterim, destaca-se a presença de grupos sociais com cunho de assegurar a
liberdade de identidade, regidos por travestis e transexuais, buscando assim diferenciar as
construções culturais e o sexo biológico (AGUIAR,2019). Percebe-se o árduo trabalho de
transexuais para terem sua presença respeitada, mediante uma construção cultural
fundamentada na heteronormatividade, que se trata da repressão de qualquer padrão de
orientação sexual destoante da norma. Dessa forma, o presente trabalho se desenvolve a partir
do seguinte questionamento: dividir o esporte por sexo e não por gênero, não seria negar e
marginalizar a existência de pessoas transexuais nesse ambiente? Para responder a essa
pergunta, foi realizada revisão de literatura visando a discussão da temática “gênero e
esportes”, com foco específico do debate de casos que envolvam atletas trans no âmbito do
esporte profissional.
A participação de pessoas trans no esporte é limitada pela existência de barreiras
sociais, como a necessidade de seguir padrões hormonais e a ausência de representação no
âmbito político que tenham vivência e lugar de fala para reivindicar seus direitos
(NACIMENTO,2020). Nesse sentido, tal fato constitui-se como mais um elemento que
dificulta a inserção desse público na sociedade, pois com baixa representação política há
pouco avanço na discussão de pautas que corroborem para melhorar a qualidade de vida e
defender os interesses de tal grupo.
SEXUALIDADE, GÊNERO E ESPORTE
De acordo com Aguiar (2019), é necessário definir a diferença entre os termos
gênero e sexo, em que o primeiro refere se aos atributos de feminilidade e masculinidade, os
quais são adquiridos pela vivência social. O segundo termo está atrelado às características
biológicas como o retrato hormonal e o órgão sexual. O silenciamento de estudos sobre
gênero e a validação do depoimento de pessoas trans, deixam em aberto para narrativas
biologicistas que imperam para a segregação desse público no esporte, além de possibilitar
espaço para projetos de leis excludentes e sexistas, assim colocando em risco as
possibilidades de trabalho das transexuais no âmbito do campo esportivo profissional
(NACIMENTO,2020).

Na conjuntura atual, como destaca Garcia (2021, p.17):
Ainda é muito difícil encontrar pessoas trans nas universidades, no mercado de
trabalho, no esporte ou fora da margem na sociedade brasileira, justamente por
reunirem um conjunto de marcadores que (re)negam suas cidadanias – existências –
e as expulsam de possibilidades de inserção e reconhecimento dignos perante a
própria sociedade.

Nesse sentido, Freitas e Pinhal (2019) afirmam que o meio esportivo, abrange
fundamentos atrativos de inclusão social, reconhecimento de grupos diversos, mediante a
possibilidade de permitir vivências para todos. Dessa forma, o esporte pode apresentar-se
como um instrumento pedagógico, a fim de promover inclusão, bem como um meio para
reafirmar direitos presente na Constituição Federal (FREITAS, PINHAL, 2019).
PERFORMATIVIDADE E RECONHECIMENTO SOCIAL
A influência da heteronormatividade sobre os corpos trans promove um verdadeiro
processo de desumanização, como processo de vulnerabilização induzida e produção de
objeções. Os reflexos desse processo de marginalização social é a transfobia e a falta de
acesso a espaços de educação, trabalho e família subsidiando condições de vida sub-humana,
em que são negados direitos básicos de cidadania (SILVA, 2019).
Para Garcia (2021), a construção social de uma performatividade identitária é reflexo
de um processo de reprodução de desigualdades:
Estranha-me a heteronormatividade: não a orientação, mas a imposição. A
ideia de imputar a todas as pessoas as normas heterossexuais como se
fossem as únicas legítimas, desprezando todas as outras possibilidades de
vivência dos corpos e seus desejos. A heteronorma fabrica e recomenda
enunciados que se constituem em um discurso identitário que necessita
desqualificar aquilo que lhe escapa. Nestas normas, deve-se ser
heterossexual e discriminar o não-heterossexual; sempre vigiá-lo, puni-lo,
castigá-lo e silenciá-lo; com isso, não posso concordar. (GARCIA, 2021,
pg.16).

Ademais, pode-se dizer que a ausência de representação política também é um fator
que pode ser agravante para a perpetuação da transfobia. De acordo com Tessarolo (2019),
mesmo com a autorização do COI o projeto de lei n° 346/2019, propõe estabelecer o sexo
biológico como único determinador da divisão de gênero no esporte, visando assim impedir a
atuação de atletas trans em campeonatos oficiais em São Paulo.

Dessa forma, Nascimento (2020) coloca que essa lei de cunho generalizante,
burocrática, respaldada em estruturas biológicas, prejudica a inclusão de pessoas trans no
esporte. Caso esse projeto de lei fosse aprovado, por exemplo, a atleta Tifanny Abreu poderia
ter ficado sem participar dos jogos em São Paulo junto a sua equipe do SESI vôlei Bauru,
negando assim o direito ao exercício profissional.
HORMONIZAÇÃO NO VOLEIBOL
A terapia hormonal consiste em buscar intervenções medicamentosas que regulem os
níveis hormonais, a fim de promover o surgimento de características do gênero desejado,
como também atenuar as particularidades do sexo biológico, assim essas alterações aspiram
oferecer ao indivíduo qualidade de vida física, mental e emocional (TRINDADE et al,2019).
O discurso de pessoas contrárias a presença de mulheres trans no esporte, partem do
pressuposto do maior proveito da testosterona que essas atletas teriam, hormônio esse
marcado como emblema de poder masculino (NASCIMENTO,2020). No entanto, no
processo de tratamento hormonal, para alçar as características do corpo feminino é usado
administração de fármacos que visam controlar e bloquear os níveis de testosterona, junto a
utilização de doses de estrógeno (CAUX, 2018).
É imposto às atletas transexuais o controle hormonal, para participação nas
competições de alto rendimento, no entanto a estrutura de apoio para esse tratamento é
escassa e ineficiente para todos (NACIMENTO,2020). O Comitê Olímpico Internacional
(COI), estabelece as seguintes regras para a participação de mulheres trans em competições;
- Declarar ser do gênero feminino (reconhecimento civil que não pode mudar por no
mínimo quatro anos para efeitos esportivos)
-Ter nível de testosterona menos que 10 nano mol/l nos 12 meses anteriores ao
primeiro jogo
- Manter o nível de testosterona menor que 10 nano mol/l durante o período elegível
para competir

Segundo Joanna Harper, as imposições normativas para a participação de mulheres
trans no esporte, são eficientes, dado que seria necessário a diminuição do nível de
testosterona para equiparar as condições de jogo com outras mulheres cis (AGUIAR, 2019).
Mediante essa perspectiva destaca se a possibilidade de existir a competição entre mulheres
cis e trans respeitando a filosofia do fair play, do jogo limpo e da boa conduta entre
indivíduos durante as competições.

Mediante a análise de pesquisas sobre o nível hormonal e de massa muscular de
mulheres transexuais, que seguem os padrões exigidos pelo COI, é perceptível a equiparação
ao de mulheres cis, ressaltando que não há vantagem quando os requisitos são acatados
(AGUIAR, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É perceptível o impacto negativo da diferenciação binária de gênero, impondo
barreiras sociais à inserção de esportistas transexuais no desporto (FREITAS, PINHAL,
2019). Observa-se que concepções limitadas sobre feminilidade permeiam práticas e
discursos hegemônicos no âmbito esportivo e acabam por reforçar visões sobre a mulher
como “sexo frágil”, como portadora de condições biológicas inferiores.
Consideramos o debate sobre o tema “transexualidade no esporte” fundamental às
áreas da Educação Física e Ciências do Esporte visando a desmistificação da temática nos
diversos âmbitos sociais que permeiam os esportes de alto rendimento (PRADO E GULLO,
2018). Nesse contexto, evidencia-se a importância da realização de pesquisas que permitam
ampliar as possibilidades de compreensão de especificidades da corporeidade trans e da
necessidade de contribuir para a construção do esporte como espaço de inclusão social.

PERSPECTIVES OF TRANSSEXUALITY IN HIGH-PERFORMANCE
SPORTS: THE (IN) CONFORMITY OF SOCIAL BINARISM.
ABSTRACT
The present work deals with transsexuality in high performance sports. Born from the
inconveniences experienced by the authors of gender issues in sport, the work aims to
problematize the social marginalization of trans women in volleyball, in the face of a
heteronormative context. Based on a literature review, we conclude about the consequences
of gender binarism in the insertion of trans women in sport and the need to debate this topic.
KEYWORDS: transsexuality; sport; gender

PERSPECTIVAS DE LA TRANSEXUALIDAD EN LOS DEPORTES DE
ALTO RENDIMIENTO: LA (IN) CONFORMIDAD DEL BINARISMO
SOCIAL
RESUMEN
El presente trabajo trata sobre la transexualidad en los deportes de alto rendimiento. Nacido
de los inconvenientes vividos por los autores de la problemática de género en el deporte, el
trabajo pretende problematizar la marginación social de las mujeres trans en el voleibol,
frente a un contexto heteronormativo. A partir de una revisión de la literatura, concluimos
sobre las consecuencias del binarismo de género en la inserción de las mujeres trans en el
deporte y la necesidad de debatir este tema.
PALABRAS CLAVES: transexualidad; deporte; género
REFERÊNCIAS
MACHADO, Edinilson Donisete; TURATTI JUNIOR, Marco Antonio. O PAPEL DO
ESTADO NA INCLUSÃO DE ATLETAS TRANSEXUAIS NO ESPORTE À LUZ DA
TEORIA DO RECONHECIMENTO SOCIAL. Revista de Gênero, Sexualidade e Direito,
Salvador, v. 4, n. 1, p. 22-42, 01 jan. 2018.
GARCIA, Rafael Marques. A PARTICIPAÇÃO E REPERCUSSÃO DE MULHERES
TRANSEXUAIS
NO
VOLEIBOL
FEMININO
BRASILEIRO:
ENTRE
(IM)POSSIBILIDADES ESPORTIVAS. 2021. 302 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação
Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj), RJ, 2021.
SILVA, Maria Eduarda Aguiar da. A DIVISÃO NO ESPORTE DEVE SER SEPARADA
POR SEXO OU GÊNERO. Revista Docência e Cibercultura, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p.
236-249, jan. 2019.
Regis Fernando Freitas da Silva, Paula Pinhal de Carlos, TRANSEXUAIS: Reconhecimento
social e legitimação de direitos através do Esporte, Universidade La Salle, SEFIC, 2019.
PRADO, Vagner Matias e GULLO, Alessandra Lo A. Nogueira, Transexualidade e esporte:
o caso Tiffany Abreu em “jogo”, Revista Eletrônica Interações Sociais – REIS, Revista de
Ciências Sociais, 2018.
CAUX, T. R., “O HORMÔNIO TRAZ PRA REALIDADE TODOS OS NOSSOS SONHOS
OCULTOS”: A EXPERIÊNCIA DE MULHERES TRANSEXUAIS E TRAVESTIS COM O
PROCESSO MEDICAMENTOSO DE HORMONIZAÇÃO, Dissertação, Pós-Graduação em
Medicamentos e Assistência Farmacêutica, Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
de Minas Gerais, grau de Mestra em Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Orientadora:
Prof.ª Dra. Djenane Ramalho de Oliveira, BH, 2018.

TRINDADE, C. A., et al, Posicionamento Conjunto Medicina Diagnóstica inclusiva:
cuidando de pacientes transgênero, 2019.
RÚBIO, K., UMA HISTÓRIA DE MUITAS MULHERES, mulheres e esporte no Brasil:
muitos papéis, uma única luta, KÉPOS, 1° edição São Paulo, 2021.
TASSALORO, G. R., AS CONTROVÉRSIAS DE TRANSGÊNEROS NO ESPORTE,Artigo
apresentado ao Curso de Graduação em Direito do UniCesumar – Centro Universitário de
Maringá, título de Bacharel em Direito, orientação do Prof. Me. Ricardo da Silveira e Silva,
2019
NACIMENTO, Rodrigo Henrique Jesus, TRANSEXUALIDADE E ESPORTE: UMA
ANÁLISE DOS DISCURSOS MIDIÁTICOS JORNALÍSTICOS, Dissertação (mestrado,
Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade), Universidade tecnologia Federal do
Paraná, 2020.
ILVA, Maria Raylland Nazário da et al. PRECONCEITO NO ESPORTE: CASOS DO
VOLEIBOL. Revista Campo do Saber, Paraíba, v. 4, n. 1, p. 105-119, jan. 2018.
SILVA, Maria Eduarda Aguiar da. A DIVISÃO NO ESPORTE DEVE SER SEPARADA
POR SEXO OU GÊNERO. Revista Docência e Cibercultura, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p.
236-249, jan. 2019.
GALVÃO, M. C. B., RICARTE, I. L. M., a Licença Creative Commons Atribuição 4.0
Internacional (cc BY 4.0)LOGEION: Filosofia da informação, Rio de Janeiro, v. 6 n. 1, p.5773, set.2019/fev.2020

PIERRE BOURDIEU E GÊNERO: APROXIMAÇÕES NO CAMPO
ACADÊMICO-CIENTÍFICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar como o campo acadêmico-científico da Educação Física
aproxima-se da teoria de Pierre Bourdieu, considerando a temática gênero entre 2016 e
2020. Trata-se de revisão sistemática da produção em periódicos da Educação Física. Os
trabalhos analisados apontam que as relações sociais, que permeiam o campo esportivo,
emergem e demarcam as desigualdades vivenciadas pelas mulheres em um espaço
majoritariamente ocupado por homens.
PALAVRAS-CHAVE: campo científico; Bourdieu; gênero.
INTRODUÇÃO
A Educação Física é campo acadêmico-científico que se desenvolveu a partir das
ciências mãe e, ao longo da sua trajetória, se aproximou na década de 1980 das ciências
humanas e sociais. Nessa mesma década também passa a dialogar com a temática de gênero,
se consolidando na década de 1990 (BRACHT, 2003; DEVIDE, 2020).
Esse é um subcampo diferenciado que se relaciona com outros campos de
conhecimento. Está em processo de expansão devido a seu desenvolvimento recente e amplia
e transforma seu fazer científico mais consistentemente na segunda metade do século XXI.
Por isso, analisar o que está sendo produzido no campo é fundamental (LAZZAROTTI
FILHO, 2011; LAZZAROTTI FILHO; SILVA; MASCARENHAS, 2014).
Considerando o processo de aproximação com as ciências humanas e sociais e os usos
da teoria bourdieusiana no campo apresentados por Brasil et al. (2020), o objetivo deste
trabalho é analisar como o campo acadêmico-científico da Educação Física opera com a
temática de gênero a partir da teoria de Pierre Bourdieu, nos últimos cinco anos (2016-2020).
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Brasil et al. (2020) descreve que a apropriação da teoria de Pierre Bourdieu no campo
acadêmico-científico da Educação Física da década de 1980 até 2017 cresceu
consideravelmente nos periódicos, contudo, aponta a necessidade de novas análises mais
aprofundadas sobre este movimento no campo.
Em síntese, a Teoria da Prática, proposta por Pierre Bourdieu, busca superar a
dicotomia entre objetivismo e subjetivismo a partir da relação dialética, analisando os
mecanismos que permeiam o espaço social, operando a partir dos conceitos relacionais
habitus, campo e capital. O objetivo do autor francês era, a partir deste método, realizar uma
leitura da realidade, buscando analisar as relações entre agentes no campo (BOURDIEU,
1983).
METODOLOGIA
Este é um estudo bibliográfico, objetivando aglutinar a produção científica presente
nos periódicos em Educação Física, que versam com a literatura de Pierre Bourdieu e a
temática gênero, portanto foi realizada uma revisão de literatura sistemática (MARCONI;
LAKATOS, 2003).
A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2020, o recorte
temporal estabelecido foi o período de 2016 a 2020, foram selecionados periódicos de
Educação Física que pertenciam até a classificação Qualis B4. As revistas selecionadas
foram: Revista Motrivivência, Revista Movimento, Revista Pensar a Prática, Revista Licere,
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Journal of Physical Education e Revista Motriz.
Foram aplicados na caixa de busca dos periódicos as palavras-chave: “Bourdieu”,
“Habitus”, “Campo”, “Distinção”, “Desigualdade”, “Capital Simbólico”, “Capital Cultural”,
“Ethos”, “Hexis”, “Modus Operandi”, “Subcampo”, “Dominação” e “Violência Simbólica”.
Os critérios de inclusão dos artigos foram: a) pertencer ao recorte temporal de 2016 a
2020 e ter relação com a temática Gênero; b) ter sido publicado no Brasil; c) possuir o
descritor “Bourdieu” no texto (título, resumo, corpo do texto ou referências bibliográficas) e
d) possuir nas referências bibliográficas obras de Pierre Bourdieu. Foram excluídos: os
artigos que não apresentassem o descritor “Bourdieu” no texto, estudos não brasileiros (em
inglês ou espanhol), trabalhos que fossem resumos de monografia, dissertação ou tese,
resenhas, trabalhos que não fossem artigos completos e artigos repetidos.

Para a seleção foi realizada a leitura dos títulos e resumos, posteriormente aplicado o
descritor “Bourdieu” manualmente no programa Adobe Acrobate Reader® e por fim,
verificou-se as referências bibliográficas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram encontrados 614 artigos, sendo selecionados artigos que dialogassem com a
literatura de Bourdieu. Foram excluídos 538 artigos, por não atenderem os critérios
estabelecidos, resultando no total de 74 artigos selecionados. Os seguintes temas se
destacaram: Esporte; Estudos Bibliográficos; Formação e Currículo; Lazer; Políticas Públicas
de Esporte e Lazer; Educação Física Escolar; Gênero; Intervenção Profissional e Trabalho;
Ginástica; Lutas; Dança e Práticas Corporais Integrativas.
Tabela 1 – Quantitativo e percentuais de temáticas dos artigos entre 2016 e 2020
Tema
Resultado
%
Esporte
26
34%
Estudos Bibliográficos
21
28%
Formação e Currículo
7
9%
Lazer
4
5%
Políticas Públicas de Esporte e
4
5%
Lazer
Educação Física escolar
3
4%
Gênero
Intervenção Profissional e
Trabalho
Ginástica
Lutas
Dança
Práticas Corporais Integrativas
Total

3
2

4%
3%

2
2
1
1
74
Fonte: elaborado pelos autores.

3%
3%
1%
1%
100%

Portanto, pode-se constatar que 34% da produção científica em Educação Física com
Pierre Bourdieu é voltada para a compreensão dos fenômenos esportivos. Outro tema
priorizado foi estudos bibliográficos com 28% da produção, englobando revisões de literatura,
ensaios e análises do campo acadêmico-científico da Educação Física.
Foi possível constatar que 9% dos artigos trabalham com o tema Formação e
Currículo; 5% trabalham com tema Lazer; da mesma forma o tema Políticas Públicas de
Esporte e Lazer aparecem com 5%; o tema Educação Física Escolar 4% ; o tema Gênero
totalizou 4% da produção científica; o tema Intervenção Profissional e Trabalho totalizou
3%; os temas Ginástica e Lutas totalizaram 3% da produção respectivamente e, por fim, os
temas Dança e Práticas Corporais Integrativas, ambas contabilizaram apenas 1% da produção
científica com Pierre Bourdieu.
Para a análise foram selecionados os artigos que apareceram no tema gênero, os textos
foram publicados no ano de 2020, um na Revista Motrivivência e dois na Revista Movimento.
O primeiro texto vinculado à Revista Motrivivência, intitulado “Mulheres de preto:
trajetórias na arbitragem do futebol tradicional” (M1), de autoria de Igor Chagas Monteiro,
Mariana Cristina Borges Novais, João Paulo Fernandes Soares e Ludmila Mourão, parte da
concepção de habitus proposta por Bourdieu, para compreender as problemáticas relacionadas
a questões de gênero que se destacaram durante a trajetória de árbitras de futebol no Brasil.
O segundo artigo vinculado a Revista Movimento, intitulado “Memórias de Atenah:
trajetórias de mulheres brasileiras na corrida de aventura” (M2), de autoria de Fabiana Duarte
e Silva, Ludmila Mourão, Gisele Maria Schwartz e Bruna Silveira Chaves, a partir do
conceito de campo e poder simbólico, debatem sobre os agentes que dominam o campo
esportivo da Corrida de Aventura, a estratégia de subversão de criar um grupo apenas de
mulheres e as estratégias de conservação para manutenção da posição dentro do campo de
Corrida de Aventura.
O terceiro artigo vinculado a Revista Movimento, intitulado “Corpos femininos em
debate: ser mulher na ginástica rítmica” (M3), de autoria de Patrícia Luiza Bremer
Boaventura e Alexandre Vaz, demarcam a partir da teoria da reprodução, o processo de
inculcação através do trabalho pedagógico modos de ser, agir, vestir, gestos técnicos e
corporais e expressões de beleza no subcampo da Ginástica Rítmica, ou seja, como se

inscreve nos corpos de forma profunda e duradoura os modos ditos femininos a partir do
poder simbólico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O campo acadêmico-científico da Educação Física entre 2016 e 2020, vem dialogando
com a teoria de Bourdieu a partir de diversos temas como Esporte; Formação e Currículo;
Intervenção Profissional e Trabalho; Dança; Políticas Públicas de Esporte e Lazer; Lazer;
Ginástica; Lutas; Educação Física Escolar; Gênero e Práticas Corporais Integrativas. A
temática Gênero representou-se como residual com apenas 4% da produção científica da
Educação Física entre 2016 e 2020.
Os artigos da temática de Gênero que utilizam a teoria de Bourdieu, procuram a partir
de seus conceitos operacionais habitus, campo, poder simbólico e a teoria da reprodução
analisar as dinâmicas das agentes no campo esportivo, buscando debater as problemáticas
relacionadas ao gênero, demarcando o fato de ser um espaço majoritariamente dominado por
homens.
Para o desenvolvimento dos estudos, se apoiaram na trajetória e vivências das
mulheres para identificar a importância da visibilidade, as estratégias de subversão e
conservação para se manter no esporte, e os processos de inculcação de modos de ser, agir,
vestir ditos femininos. Foi possível identificar a existência do discurso que reforça o
estereótipo de gênero feminino e masculino, nas falas das agentes observadas e entrevistadas.
Para Bourdieu (1989) é essencial olhar para a história para compreender o objeto,
portanto partir das trajetórias dos agentes é fundamental para compreender a relação entre
agente e campo. Deste modo, os estudos M1 e M2 operaram na mesma lógica, partindo das
trajetórias das agentes para compreender as problemáticas que permeiam o campo em que
estavam inseridas.
Os trabalhos analisados não operaram os conceitos bourdieusiano de modo relacional,
apenas utilizando-os de modo isolado. Deste modo, se distanciando do método Teoria da
Prática elaborado pelo autor francês que utiliza os conceitos habitus, campo e capital em
conjunto e interrelacionados (BOURDIEU, 1983).
Enfim, a literatura elaborada por Bourdieu ao ser acionada para compreensão das
problemáticas da temática de gênero se demonstraram fundamentais para compreender as
relações sociais que permeiam o campo esportivo. Pois, emergem e demarcam as

desigualdades vivenciadas pelas mulheres em um espaço majoritariamente ocupado por
homens, elaborando uma análise complexa da realidade.

PIERRE BOURDIEU AND GENDER: APPROXIMATIONS IN THE
ACADEMIC-SCIENTIFIC FIELD OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The objective of this work is to analyze how the academic-scientific field of Physical
Education approximates the theory of Pierre Bourdieu, considering the theme gender
between 2016 and 2020. This is a systematic review of the production in Physical Education
journals. The analyzed works indicate that the social relations that permeate the sports field
emerge and demarcate the inequalities experienced by women in a space mostly occupied by
men.
KEYWORDS: scientific field; Bourdieu; gender.

PIERRE BOURDIEU Y EL GÉNERO: ENFOQUES EM EL ÁMBITO
ACADÉMICO-CIENTÍFICO DE LA EDUCÁCION FÍSICA
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar cómo el campo académico-científico de la Educación
Física se acerca a la teoría de Pierre Bourdieu, considerando el tema de género entre 2016 y
2020. Se trata de una revisión sistemática de la producción en revistas de Educación Física.
Los estudios analizados indican que las relaciones sociales que impregnan el ámbito
deportivo emergen y delimitan las desigualdades que viven las mujeres en un espacio
mayoritariamente ocupado por hombres.
PALABRAS CLAVE: campo científico; Bourdieu; género.
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RESUMO
O estudo analisou trajetórias de meninas num projeto social esportivo atuante no município
de Breves – Ilha do Marajó – Pará, buscando identificar as questões de gênero que marcam
sua participação. Baseado na História Oral e nos Estudos de Gênero, utilizamos 23
entrevistas e o quebra-cabeças (ou puzzle), como metodologia de análise. Os resultados
indicaram particularidades na participação das meninas no projeto, possibilitando ampliar a
discussão sobre as construções de gênero no meio esportivo.
PALAVRAS-CHAVE: trajetórias de vida; estudos de gênero; esporte.
INTRODUÇÃO
O Projeto Crescer na Escola (PCE) teve início em 2009, nas dependências da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Odízia Corrêa Farias, localizada no município de
Breves – PA. A cidade é a mais desenvolvida e populosa da Ilha do Marajó, com 103.497
habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,503, um dos mais
baixos do país (IBGE, 2020).
Concebido na modalidade handebol e idealizado exclusivamente para meninas, o
projeto inicialmente teve por objetivo ofertar atividades esportivas para alunas com baixo
rendimento escolar e em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, com cerca de 130
participantes de ambos os sexos e uma história de destaque na região, tem por finalidade
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promover a formação de alunas/os/atletas/cidadã/os através de ações que relacionem esporte,
educação e inclusão social.
Com o tempo, notou-se que o trabalho de base voltado para o handebol feminino
sofria interferências decorrentes de situações da vida das participantes, especialmente aquelas
estruturadas pelas normas e relações de gênero, ocasionando, por vezes, o seu afastamento do
projeto. Desta forma, interessa-nos investigar como as estruturações de gênero se pronunciam
nas experiências vivenciadas pelas jovens atletas no projeto em questão. Pretende-se que os
resultados do estudo nos permitam identificar as particularidades que marcam a participação
das meninas no projeto, possibilitando ampliar a discussão sobre o espaço da mulher no
esporte e as construções de gênero relacionadas ao meio esportivo.
APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
Como recurso metodológico, elegemos a História Oral (ALBERTI, 2000), que se
mostra adequada para o levantamento e a produção dos dados ao acionarmos as lembranças
vividas pelos sujeitos protagonistas do fenômeno, neste caso, as meninas participantes/exparticipantes e os profissionais do projeto social em Breves.
As questões de gênero fazem parte das representações culturais de uma sociedade. Os
estudos de Gênero apontam para as discussões e desconstruções das representações de ser
feminino ou masculino, especialmente mostrando as suas diversidades e interseccionalidades.
Assim, o esporte atualmente se configura como um espaço de empoderamento e emancipação
reivindicado por gerações de mulheres (GOELLNER, 2007).
Foram realizadas 23 entrevistas no município de Breves-PA em novembro/2020 com
dois grupos de indivíduos: 07 pessoas da equipe do projeto - gestores da escola pública
envolvida, a professora coordenadora e treinadores e 16 meninas integrantes e ex-integrantes.
A operacionalização dos registros orais seguiram os procedimentos descritos no Manual
Prático do Projeto Garimpando Memórias2: assinatura de termos de consentimento, gravação,
transcrição, conferência de fidelidade, copidesque, pesquisa de termos, conferência e
possíveis alterações pelo(a) entrevistado(a), revisão final e publicação. Na fase de análise,
utilizamos o quebra-cabeça ou puzzle de peças elaborado por Pesavento (2012), por
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considerar as fontes traços do passado, que combinadas e relacionadas entre si produzem
respostas capazes de elucidar os fatos ocorridos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As 16 colaboradoras correspondem a 4 participantes ativas e 12 ex-participantes, entre
17 e 28 anos de idade. A tabela 01 nos fornece dados sobre as colaboradoras e o tempo de
participação no projeto.
Tabela 01 – Dados gerais e tempo de participação no projeto.
Colaboradoras
Daiane Gomes
Valéria Silva
Deise Medeiros
Érica Silva
Heloísa Trindade
Gabriela Silva
Camila Sales
Mariana Nunes
Rosana Machado
Layanne Cruz
Darling Costa
Raíla Martins
Vitória Araújo
Suellem Silva
Beatriz Lima
Thifany Praia

Idade em
2021

Idade de entrada no
projeto

27
15
28
16
28
16
27
15
26
14
21
11
23
14
24
16
19
11
19
11
20
12
20
12
18
12
20
14
20
14
17
12
Fonte: Dados da pesquisa.

Tempo de
participação em
anos
3
2
2
3
4
7
5
5
7
8
6
8
5
6
6
5

Os dados revelam um panorama de meninas estudantes de escola pública e moradoras
dos bairros periféricos, pertencentes à camada pobre da população3. Os maiores riscos ligados
à vida das meninas, segundo a equipe do projeto, coincide com as respostas das mesmas:
interrupção dos estudos, problemas familiares, consumo de álcool e drogas, gravidez na
adolescência, prostituição e a vida nas ruas.
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Segundo os relatos das meninas, as condições de vida se configuram em melhor ou pior dependendo
de fatores como o nível de instrução dos pais ou responsáveis, o tipo de serviço que desempenham, a
natureza da renda recebida, a quantidade de provedores de renda; logo, dentro das condições humildes
representadas pelas colaboradoras, há diferenciações.

Quanto às questões de gênero, as colaboradoras relataram muitas dificuldades para
garantir a participação no projeto. Sobretudo pela mudança da infância para a adolescência,
experimentaram medos, preconceitos, censuras, exigências, apoios e desestímulos. Segundo
elas, os principais fatores que influenciam sua assiduidade aos treinos são os impedimentos da
família, as obrigações domésticas, ter engravidado/ filhos, ciúmes do parceiro, medo da
violência urbana e contra a mulher. Ou seja, fatores ligados à condição de ser menina/mulher.
Na experiência dos profissionais envolvidos, as maiores dificuldades das meninas em
manter a participação no projeto encontra-se no lar: a falta de entendimento dos pais sobre a
possível importância/benefícios do envolvimento das filhas em um projeto esportivo. De
acordo com Louro (2014, p. 129), “os pais, as mães e demais adultos considerados
‘responsáveis’ pelas crianças e adolescentes detêm autoridade sobre a sua educação, e, muitas
vezes, essas concepções são divergentes e conflitantes”. No processo que envolve a prática
esportiva de meninas, a família e demais pessoas significativas podem vir a ser aliados ou
inimigos, já que a cultura machista predominante não permite enxergar a inserção de meninas
nos esportes, ou considerar a vida esportiva como uma possibilidade de futuro para elas.
Soma-se ainda as muitas obrigações domésticas. Apesar de possuírem um ou mais
irmãos do sexo masculino, o compromisso com essas questões recai totalmente sobre elas.
Muitas participantes relataram que, quando o horário do treino é imediatamente após o
horário de aula, a participação nos treinos era facilitado. Já quando o horário de treino e
escola funcionavam em turnos diferentes, os afazeres domésticos as impediam de comparecer.
75% das meninas relataram ter sofrido críticas, preconceitos e bullying por estarem
praticando um esporte de força e contato como o handebol, vindos de familiares (mãe,
padrastos e demais parentes), pessoas conhecidas, vizinhos e colegas de escola. De forma
polarizada (e pejorativa), ou a menina seria lésbica ou seria desfrutável e promíscua por
praticar handebol num projeto social. Nesses julgamentos, cujo objetivo era desencorajar a
participação delas no projeto, elas facilmente apareceriam grávidas ou estariam traindo seus
parceiros, segundo os namorados e maridos ciumentos.
Esse tipo de desconfiança sobre o handebol, visto como bruto por ser um esporte de
contato, ainda faz parte do senso comum com relação à menina/mulher. Considerados
masculinos, crê-se que estes esportes irão influenciar a orientação sexual delas. Claramente, a
heteronormatividade ainda é um termômetro para o acesso das meninas ao esporte e tudo que

ameaça o feminino tradicional ou a heterossexualidade é alvo de críticas. Ainda quando a
menina mostra habilidade e boa aptidão esportiva, passa a ser alvo de bullyings relacionados à
sua sexualidade, já que no meio esportivo a performance é balizada pelo masculino.
A dificuldade financeira faz com que algumas meninas tenham que exercer uma
atividade remunerada (informal). A necessidade de ajudar no sustento da família, acaba
levando à uma competição entre o tempo dedicado aos estudos, ao trabalho e à prática
esportiva, sendo o esporte certamente a parte mais afetada dessa tríade. Na análise de Louro
(2014):
[...] consideramos tudo isso de algum modo inscrito na "ordem das coisas".
Talvez também pareça "natural" que algumas crianças possam usufruir de
tempo livre, enquanto que outras tenham de trabalhar após o horário escolar;
que algumas devam "poupar" enquanto que outras tenham direito a "matar"
o tempo. Um longo aprendizado vai, afinal, "colocar cada qual em seu
lugar". Mas as divisões de raça, classe, etnia, sexualidade e gênero estão,
sem dúvida, implicadas nessas construções e é somente na história dessas
divisões que podemos encontrar uma explicação para a "lógica" que as rege.
(LOURO, 2014, p.64-65)

Em pleno momento de ampliação das discussões sobre a diversidade de identidades de
gênero, as desigualdades que marcam a presença da mulher no meio esportivo ainda são
absurdamente recorrentes. O projeto, quanto ambiente esportivo voltado para meninas, que
visa à transformação de vida através dos benefícios pedagógicos (rendimento escolar,
formação pessoal e cidadã), sociais (afastamentos dos riscos sociais, mudança de realidade
através do estudo, novas perspectivas de vida) e psicológicos (enfrentamento de problemas,
autonomia), considera a tomada de consciência das questões de gênero vigentes, parte
importante desse processo de transformação. Fusão do cultural, político e econômico, essas
questões pesam sobre a vida das meninas, jovens mulheres, fortalecendo relações de poder.
Na medida em que os condicionantes culturais de gênero e o aprendizado de direitos são
temas conversados no cotidiano do projeto, quase uma diretriz no trabalho com as meninas, o
PCE se caracteriza como um espaço de resistência ao promover o questionamento dessa
realidade imposta, que limita as meninas, lhes proporcionando consciências e alternativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para identificar e discutir as questões de gênero presentes na trajetória das
participantes do Projeto Crescer na Escola, em Breves - Ilha do Marajó – Pará, fez-se
importante observar as marcações identitárias das mesmas – regionalidade, geração, classe e
raça. Os desafios para a vivência esportiva no projeto remetem às condições de vida das
meninas, uma vez que os fatores socioeconômicos revelaram uma realidade de riscos e
vulnerabilidades, que se somam a questões culturais e de gênero.
As relações de poder exercidas por várias figuras reproduzem e reforçam o contexto
cultural hegemônico de representações de feminilidade e masculinidade, sobretudo no
esporte, visto como um espaço ilegítimo para elas. Num contexto mais amplo, questionar a
cultura vigente das relações entre os gêneros que aprendemos a internalizar e que levam para
a vida adulta, só será possível se as discussões de gênero se fizerem componentes na educação
dos mesmos, fazendo-os perceber como essas formas impõem comportamentos, diferenciam
pessoas e limitam espaços, inclusive no esporte. Debater as questões de gênero no esporte fazse importante para que as futuras mulheres exerçam o direito de reivindicar e viver o esporte
como uma prática social que também é delas.

GROW IN SCHOOL PROJECT: THE SPORTS PATH OF THE GIRLS
FROM BREVES - MARAJÓ – PARÁ.
ABSTRACT
The study analyzed the trajectory of girls in a social sports project operating in municipality
of Breves - Ilha do Marajó - Pará, seeking to identify the gender issues that mark their
participation. Based on Oral History and Gender Studies, we used 23 interviews and the
puzzle as a method of analysis. The results indicated particularities in the participation of
girls in the project, making it possible to broaden the discussion about the constructions of
gender in sports.
KEYWORDS: life trajectories; gender studies; sport.

PROYECTO CRECE EN LA ESCUELA: EL CAMINO DEPORTIVO DE
LAS NIÑAS DE BREVES - MARAJÓ – PARÁ.
RESUMEN
El estudio analizó las trayectorias de las niñas en un proyecto sociodeportivo que opera en la
ciudad de Breves - Ilha do Marajó - Pará, buscando identificar las cuestiones de género que
marcan su participación. Con base en Historia Oral y Estudios de Género, utilizamos 23
entrevistas y el rompecabezas como metodología de análisis. Los resultados señalaron
particularidades en la participación de las niñas en el proyecto, lo que permitió ampliar la
discusión sobre las construcciones de género en el deporte.
PALABRAS CLAVES: trayectorias de vida; estudios de género; deporte.

REFERÊNCIAS
ALBERTI, V. Indivíduo e biografia na história oral. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil – (CPDOC) / FGV, 2000. 5 f.
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE (UFRGS). Manual prático para esclarecimento
de procedimentos básicos a serem realizados nas entrevistas. Porto Alegre, 2016.
GOELLNER, S. V. Feminismos, mulheres e esportes: questões epistemológicas sobre o fazer
historiográfico. Movimento, v.13, n. 02, p.171-196, maio/agosto de 2007.
IBGE. Breve – Pará. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama>.
Acesso: 12 mai. 2021.
LOURO. G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
PESAVENTO, S. J. História e História Cultural. 3ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

PROJETO “EMPODERE-SE!”: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO
APORTE À LEGITIMAÇÃO DO DISCURSO FEMINISTA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Jéssica Urrutia Pereira,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Evelyn Vitória Marins Machado,
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Eliane Regina Crestani Tortola,
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO
Esse estudo objetiva apresentar uma análise de discursos a partir de uma ação virtual.
Buscando dar espaço de fala à mulher como forma de empoderamento, abordando questões
das relações de poder produtoras de desigualdade e opressão em uma sociedade machista, que
interdita o discurso das mulheres. Pautadas nos estudos discursivos foucaultianos, nota-se a
emergência de enunciados empoderadores. Evidenciando a necessidade de espaços que
possibilitem uma ordem discursiva positiva para as mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento feminino; Extensão universitária; Discurso.
INTRODUÇÃO
“Empodere-se!” foi um projeto de extensão universitária criado em 2019 pelo Grupo
de Pesquisa COR-DI-DANÇA/ESEF/UFPEL2, cujo objetivo inicial era convocar a comunidade
interna e externa da UFPel para dentro da Escola Superior de Educação Física - ESEF/UFPel,
onde seriam desenvolvidas atividades com temáticas afetas às mulheres que pudessem
proporcionar a discussão acerca da realidade vivida por todas nós. Porém, a pandemia da Covid19 impediu que o projeto ocorresse de forma presencial.
Com as atividades ocorrendo de forma remota, as integrantes do projeto criaram a ação
“O que as mulheres têm a dizer”, de modo a possibilitar o vínculo com a instituição durante a
pandemia. O grupo organizou lives durante 15 semanas, por meio do aplicativo Instagram,
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abordando as temáticas: maternidade, esportes, treino de força, saúde, ciência, racismo e
docência, sendo o recorte elegido, para esse texto, o dos esportes.
Logo, apoiadas nos estudos discursivos foucaultianos, objetivamos apresentar o projeto,
suas ações e desdobramentos. Além de analisar enunciados dispersos nas lives escolhidas, a fim
de dar visibilidade à pauta feminista, muitas vezes silenciada em nossa sociedade.
Inicialmente, apresentamos o projeto e seu desenvolvimento frente ao momento
pandêmico vivido. Em seguida, mobilizamos conceitos foucaultianos para a análise das
discursividades presentes durante as lives, de modo a oportunizar reflexões acerca da
necessidade de legitimar discursos feministas no interior da educação física brasileira.
PROJETO “EMPODERE-SE!”: CONECTANDO MULHERES EM UM TEMPO SUSPENSO
Considerando a importância da extensão universitária como um processo
interdisciplinar de cunho político educacional, destacamos sua proficuidade na interação
instituição-comunidade, “para o aprofundamento de seu papel como instituição comprometida
com a transformação social” (PAULA, 2013, p. 6), uma vez que os conhecimentos acadêmicos
obtidos pelos/as graduandos/as são ofertados à comunidade de forma gratuita, como foi previsto
no projeto de extensão “Empodere-se!”.
O projeto contava com a participação de diversos cursos da UFPEL a fim de contemplar
as inquietações de todas as pessoas que se reconhecem como mulher, dando-lhes voz e
positivando seus discursos de resistência em nossa sociedade patriarcal. Vale frisar que todas
as mulheres poderiam participar, independente de etnia, orientação sexual ou classe,
considerando a interseccionalidade desses marcadores sociais.
O grupo de pesquisa reunia-se semanalmente para organizar e estudar, por meio do
aparato teórico foucaultiano, as ações do projeto, no intuito de buscar meios para empoderar
mulheres, possibilitando um espaço de fala e abordando temáticas que discutem as relações de
poder estabelecidas entre os gêneros e que oprimem as mulheres.
Com o início da pandemia no Brasil, todas as ações do projeto, pensadas para o formato
presencial, foram reformuladas e adaptadas a fim de alcançar seus objetivos de forma remota.
Por isso, a ação “O que as mulheres têm a dizer” foi empreendida por meio do aplicativo

Instagram e as lives disponibilizadas no canal do Youtube 3 , ocorrendo sempre com uma
mediadora (membro do grupo de pesquisa) e uma convidada.
Os temas das lives foram escolhidos nas reuniões do grupo, considerando a
proximidade das entrevistadas (escolhidas de forma intencional) com os diferentes temas.
Foram elaborados roteiros com questões abertas, envolvendo cada tema. A ideia era propiciar
um ambiente de positividade discursiva, com atmosfera de aprendizado, a partir de um diálogo
com a entrevistada acerca dos seus incômodos frente à sociedade machista que vivemos.
A ação funcionava como dispositivo de resistência, filiado ao dispositivo de confissão,
em que todas que já tiveram seus discursos interditados sentiam-se autorizadas a falar ou, como
diria Foucault (2010, p. 141), exercer a “parresia”, a “fala franca” por meio da “liberdade de
tomar a palavra” e ter coragem de dizer a sua verdade.
CONCEITOS FOUCAULTIANOS: REGIME DE AUTORIZAÇÃO DISCURSIVA
Ao mobilizar o conceito foucaultiano de poder/saber, entendemos o que permeia a
ordem discursiva acerca das mulheres que cotidianamente viabiliza enunciados que as
discriminam. O saber “não é o conhecimento que é decretado por algum corpo autorizado ‘do
alto’, mas é mais precisamente descrito na voz passiva: é o tipo de conhecimento ‘reconhecido
como verdadeiro’, ‘que se sabe ser o caso’” (FEDER, 2018, p.77). Desse modo,
compreendemos que o discurso machista é aceito ou interditado em um dado lugar, de acordo
com as relações de poder e saber que ali se estabelecem e determinam as condições de sua
existência.
Contudo, o poder não é apenas repressivo e seus efeitos são múltiplos, podendo ser
enunciado por diferentes posições-sujeito e revertido por meio da história, sendo eles positivos
ou negativos. Logo, o poder também é produtivo (FEDER, 2018). Ele não apenas oprime, mas
produz. As lives elaboradas pelo projeto “Empodere-se!”, possibilitaram a emergência de
discursos que são secularmente interditados, estabelecendo um regime de autorização
discursiva positivo. Um ciberespaço, onde as mulheres podiam exercer poder de forma assertiva
em um contexto de possíveis transformações. O corpo, nesse lugar, é parte indispensável para
entender o poder. Para Oksala (2018, p.114), “o seu entrelaçamento com práticas de poder
3
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significa que também tem um papel central em práticas de resistência: é capaz de exibir uma
dimensão de liberdade”. Não podemos exterminar os limites e os saberes que são colocados
sobre o corpo das mulheres, mas podemos agir de outro modo diante desses limites, exercendo
micropoderes, resistindo às opressões patriarcais e possibilitando a emergência de enunciados
de resistência.
Com isso, analisamos os enunciados dispersos em três, das 15 lives empreendidas: “Live
#2 Mulheres no tatame”, “Live #8 Mulheres na ginástica” e “Live #9 Mulheres no futebol”
(COR-DI-DANÇA, 2020), pautadas nos estudos discursivos foucaultianos, mobilizando os
conceitos: enunciado, poder e saber. Entendendo, a partir de Foucault (2019), o discurso como
objeto de uma luta política, atravessado pelos jogos de poder.
MULHERES EM REDE ACIONANDO DISPOSITIVOS DE RESISTÊNCIA
Pensando no campo de saber da educação física e na emergência dos enunciados das
lives trabalhadas, entendemos que, como mulheres, por meio do corpo, podemos nos impor
perante a sociedade que o disciplina na finalidade de torná-lo dócil e útil (OKSALA, 2018). O
corpo é produto das relações de poder e saber, fabricadas em diferentes momentos históricos,
logo, discutir tais temáticas na educação física é axiomático para uma aprendizagem crítica.
São essas relações que determinam as condições de possibilidade dos diferentes enunciados
sobre o corpo das mulheres.
O enunciado é como um “elemento último, indecomponível, suscetível de ser isolado
em si mesmo e capaz de entrar em um jogo de relações com outros elementos semelhantes a
ele; [...] como um grão que aparece na superfície de um tecido de que é elemento constituinte;
como um átomo do discurso” (FOUCAULT, 2019, p. 96 ). Logo, enunciados que expressam
como as mulheres rompem barreiras nos esportes mostram sua resistência à hegemonia
masculina em práticas que exigem força física, como vemos na fala dispersa na live mulheres
na ginástica: “elas faziam a mesma prática dos homens com o que elas conseguiam fazer”
(COR-DI-DANÇA, 2020), afirmando a resistência ao discurso que coloca as mulheres como fracas,
frágeis e delicadas, diminuindo seus possíveis lugares no esporte. Historicamente, as mulheres vêm

lutando por inserção em diferentes esferas da sociedade, sendo a ginástica um dos poucos
esportes em que a mulher conseguiu adentrar.

A apropriação de possíveis lugares vem ocorrendo também no futebol, exemplificado
no enunciado disperso na live mulheres no futebol: “é um espaço possível para elas [as
mulheres]” (COR-DI-DANÇA, 2020). Assim como na prática de lutas, onde o discurso de que
mulheres devem ser dóceis e recatadas aparece. O não-lugar da mulher nesses esportes justificase na ideia da mulher como “sexo frágil” que deve ser “poupada” para que não se machuque.
Nesse sentido, o poder não é uma riqueza ou um bem que está nas mãos de um sujeito, ele
funciona em rede; os sujeitos estão sempre suscetíveis a exercer e sofrer sua ação
(FOUCAULT, 1985). Portanto, uma mulher ao enunciar “[...] bate igual [...] não venha aliviar”
(COR-DI-DANÇA, 2020), como aparece na live mulheres no tatame, exerce poder em relação aos
homens, indo de encontro à ordem discursiva de que “tem que pegar leve com as mulheres, pois são
mais frágeis”. Nesse contexto, “o corpo nunca é completamente dócil e suas experiências nunca

podem ser totalmente reduzidas a determinantes normativos, discursivos” (OKSALA, 2018, p.
125).
O Projeto, desde seu início, resistiu ao senso comum de que as mulheres têm um
determinado papel social e esse não deve ser transgredido. Assim como os preceitos presentes
no campo da educação física que, por vezes, desqualifica o papel da mulher nas práticas
corporais, no preconceito que envolve a sua estrutura fisiológica em relação à do homem, uma
vez que este sempre se coloca como fator de comparação. Como também, nos campos teóricos,
desqualificando discursos de estudiosas feministas, que trazem à superfície discursiva
problemáticas que as relações de gênero implicam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentar o projeto “Empodere-se!” demonstramos que, apesar do contexto
pandêmico, desenvolvemos uma ação capaz de proporcionar um lugar de fala às mulheres. Foi
possível, por meio dos enunciados dispersos nas lives, realizar a análise trazendo conceitos
foucaultianos para fundamentar o nosso discurso. A materialidade discursiva nos revelou a
necessidade de espaços para exercermos a fala franca e a exigência de sermos ouvidas por todos
e todas.
As problemáticas afetas às mulheres, apresentam regularidades entre si. Independente
das diferentes posições-sujeito, que podem ser ocupadas, todas de alguma forma sofrem com o

machismo, tendo suas falas interditadas, seus corpos modelados, objetificados e
hipersexualizados.

PROJECT "EMPOWER YOURSELF!": UNIVERSITY EXTENSION AS
A CONTRIBUTION TO THE LEGITIMACY OF THE FEMINIST
DISCOURSE ON PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
This study aims to present a discourse analysis from a virtual action. Seeking to give space for
women's speech as a form of empowerment, addressing issues about the power relations that
produce inequality and oppression in a sexist society, which prevents and interdicts the
discourse of women. Based on Foucauldian discursive studies, the emergence of empowering
enunciates was noted. The need for spaces that enable a positive discursive order for women is
evident.
KEYWORDS: Women's empowerment; University extension; Discouse

PROYECTO “¡EMPODERATE!”: LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COMO APORTE A LA LEGITIMACIÓN DEL DISCURSO FEMINISTA
EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo presentar un análisis de los discursos a partir de una acción
virtual. Buscando dar espacio a la palabra de las mujeres como forma de empoderamiento,
abordando temas sobre las relaciones de poder que producen la desigualdad y la opresión en
una sociedad sexista, que impide e interdice el discurso de las mujeres. Basándose en los
estudios discursivos foucaultianos, se observó la aparición de enunciados de empoderamiento.
Es evidente la necesidad de espacios que permitan un orden discursivo positivo para las
mujeres.
PALABRAS CLAVE: Empoderamiento femenino; Extensión universitaria; Discurso
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QUESTÕES DE GÊNERO NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E
A DOCÊNCIA MASCULINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL1
Matheus Furtado Matos,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Rodrigo Lema Del Rio Martins,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
Analisa as questões de gênero que perpassam a formação de professores homens de
Educação Física que atuam na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa descritivointerpretativa, na qual dialogamos com 11 docentes. Os dados indicam a necessidade de
avançarmos nessa discussão no âmbito da formação inicial e continuada, como forma de
superar a ideia de Educação Infantil como espaço-tempo do cuidar assistencial e de
fortalecer a participação da Educação Física nessa etapa.
PALAVRAS-CHAVE: gênero; educação física; educação infantil.
INTRODUÇÃO
A relação da Educação Física (EF) com a Educação Infantil (EI) vem se estabelecendo
por diferentes maneiras. Embora a primeira etapa da Educação Básica não se organize no
formato disciplinar, a presença de professores com formação em EF vem crescendo,
especialmente na última década (MARTINS, 2018).
A EI tem se caracterizado historicamente como um campo de atuação profissional
predominantemente feminino, conforme indicam os dados do Inep (2020).2 Por outro lado,
Martins e Mello (2019) apontam que a EF tem se configurado como uma “porta de entrada”
para a presença de homens na primeira etapa da educação básica. Os autores também
destacam a necessidade de estudos que discutam o modo como essa presença está se
constituindo, devido a incipiência de pesquisas com foco nas questões de gênero.
A partir desse cenário, o objetivo deste texto é analisar a presença masculina de
professores de EF na EI no contexto do Rio de Janeiro, mais especificamente, examinar de
1
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modo crítico as questões formativas que impactam essa relação com base nas narrativas dos
docentes.
Consideramos que este estudo tem o potencial de contribuir com a revisão de um
pensamento arraigado de que se trata de uma etapa da educação básica destinada aos cuidados
maternais, a ser ocupado, portanto, apenas por mulheres, bem como auxilia na afirmação
pedagógica da EF nesse contexto, que ainda busca o seu lugar na EI (MARTINS, 2018).
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo-interpretativa (THOMAS; NELSON,
2002). Para tanto, dialogamos com 11 docentes do sexo masculino com formação em EF que
atuam na EI pública municipal do Rio de Janeiro, sendo um de cada Coordenadoria Regional
de Ensino. Todos se dispuseram a colaborar respondendo, no ano de 2021, a um questionário
que continha cinco perguntas.3
Neste trabalho, devido aos seus limites, optamos por examinar as respostas oferecidas
a seguinte pergunta: Na sua formação acadêmica houve alguma discussão sobre gênero,
focalizando à docência especificamente, que considera relevante para a sua atuação
profissional com a EI? A análise dos dados se deu por meio da articulação entre a literatura
acadêmica que aborda o debate de gênero na docência e aquela que tematiza a EF e a EI.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sujeitos que participaram da pesquisa têm faixa etária de 34 a 59 anos de idade,
média de experiência profissional no magistério de 24 anos e de atuação específica na EI de
12 anos. Dos 11 docentes, 7 se formaram em Universidades públicas do Estado do Rio de
Janeiro e os outros 4 em instituições privadas de ensino superior. Todos relataram ter cursado
pelo menos a especialização.
O perfil dos respondentes indica um grupo muito experiente no magistério e com a EI.
Destacamos positivamente esse fato, pois representa um conjunto de profissionais que possui
uma trajetória grande encarando os desafios da docência, favorecendo-os a emitir opiniões e
compreensões apuradas sobre as suas vivências formativas e laborais.
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Alguns docentes se limitaram a responder negativamente a essa pergunta, sem
apresentar mais elementos a esse respeito: “Não” (PROFESSOR 7). “Que me lembre, não”
(PROFESSOR 11). Contudo, outros, mesmo afirmando que essa discussão não esteve
presente na sua graduação, fizeram questão de pontuar o impacto dessa lacuna na formação e
o modo como lidaram com ela:
Não, nada que tenha me mobilizado neste sentido. Minha atuação com as crianças
pequenas tem relação com a paternidade (PROFESSOR 1).
Discussão alguma, pois na época [me formei em 1987] sequer ouvíamos qualquer
coisa a respeito. Todas as minhas convicções e ideais foram construídos, e ainda
continuam sendo formados, ao longo do meu convívio com os alunos, sobretudo os
das classes trabalhadoras (PROFESSOR 2).
Na formação inicial, não. Busquei outros estudos e formações após formado,
inclusive uma especialização em gênero e sexualidade (PROFESSOR 5).
Não houve discussão de gênero, na minha formação acadêmica e com isso tem que
se aprender na prática (PROFESSOR 6).

A ausência de discussões sobre gênero na formação inicial em EF ainda é um grande
desafio. Segundo Devide et al. (2011), este é um assunto que precisa ser mais abordado e
qualificado, embora reconheça que venha ganhando corpo nos currículos de licenciatura em
EF mais recentemente. Portanto, professores graduados há muito tempo tiveram pouco
contato com esse debate, como é o caso dos nossos sujeitos. A EF passou por uma
reformulação curricular com a formação direcionada às demandas específicas do campo de
atuação profissional do Bacharelado e da Licenciatura (BRASIL, 2004). Esse fato permitiu
aprofundar questões sensíveis ao magistério, entre elas, àquelas relativas a gênero. Portanto, a
partir de 2010, aproximadamente, é que começam a serem graduados os primeiros professores
oriundos dessa mudança, ou seja, os mais jovens.
O Professor 5 relata a necessidade de buscar aprimorar-se por meio da formação
continuada direcionada. Martins (2018) afirma que esse é um caminho imprescindível, pois a
formação inicial em EF é incipiente no tocante as especificidades que cercam o trabalho
pedagógico com a EI. Os Professores 2 e 6, por sua vez, apontam que essa lacuna tem sido
preenchida a partir das experiências práticas, do convívio com os alunos. Em certa medida,
informam que as relações que estabelecem com as crianças, com os demais profissionais da
escola e com os familiares moldam as suas percepções sobre essa questão.

A resposta dada pelo Professor 1: “[...] Minha atuação com as crianças pequenas tem
relação com a paternidade” denota uma representação social muito comum acerca da presença
masculina na EI. Louro (1998) explica que a predominância feminina na educação guarda
relação direta com a divisão dos papéis sociais e sexual entre homens e mulheres no mundo
do trabalho. Essa lógica é reforçada por Sayão (1999), quando a autora afirma que a inserção
da EF na EI em Florianópolis se deu, justamente, para promover a figura masculina junto às
crianças pequenas das unidades públicas. Nessa direção, Martins, Souza e Mello (2020, p.
463) asseguram que “[...] a participação de homens é credenciada como uma forma de suprir
uma suposta ausência de referência masculina/paterna na vida de crianças”. Aceitar essa
premissa abre margem para a naturalização dos papéis sociais distintos, que ainda são
enraizados no “machismo estrutural”, bem como pode nos levar a enfraquecer a luta por
afirmação nesse espaço, pois as “noções hegemônicas de masculinidade” se mostram
incompatíveis com o trabalho pedagógico realizado por homens nessa etapa da escolarização
(MONTEIRO; ALTMAN, 2014).
Falas nessa direção também foram registradas entre professores que afirmam terem
tido contato com tais discussões na formação inicial:
Na minha formação acadêmica houve diálogos tematizando que o homem na
educação infantil seria a referência masculina na escola. Tal posicionamento,
se fosse uma ‘verdade’, inviabilizaria e/ou dificultaria a atuação de
professoras de educação física com esse segmento (PROFESSOR 8).

Esse excerto sugere que a formação inicial por si só não é suficiente para dar conta da
complexidade que envolve a docência na EI, pois ela pode partir de concepções que reforçam
estigmas e noções hegemônicas, ao invés de problematizá-los.
Entre os docentes que afirmam terem se apropriado do debate de gênero na graduação,
mencionam que a pós-graduação também se constituiu como um espaço-tempo formativo,
sendo ambos relevantes para uma compreensão mais consistente:
Sim, e com direcionamento em conseguir admirar um trabalho onde não
importa o sexo e sim a forma como devemos conduzir o desenvolvimento da
criança (PROFESSOR 3).
Sim, porém com uma maior relevância na pós-graduação (PROFESSOR 4).
Tanto na graduação quanto na especialização tive esse debate (PROFESSOR
11).

Em nossa avaliação é positivo o fato de o debate sobre gênero estar presente na
formação docente inicial e continuada, pois as representações sociais, os dilemas e as
potencialidades que cercam a presença masculina da EF na EI precisa ser melhor
problematizado, sobretudo, naqueles relacionados à docência (MARTINS; MELLO, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apontam que o debate sobre as questões de gênero, mais especificamente as
que focalizem à docência masculina da EF com a EI, precisam avançar em termos de
formação inicial e continuada. Alguns docentes tiveram a oportunidade de dialogar sobre tais
questões ainda na graduação enquanto outros somente na pós-graduação.
Foi possível perceber que a prática cotidiana na interlocução com as crianças, com
profissionais e com familiares têm se constituído também como uma forma de aprender a
lidar com os desafios da docência masculina em um universo predominantemente feminino.
Esse contexto tão peculiar exige de os professores compreender o cenário histórico e atual que
impacta nas representações sociais acerca da EI e dos papéis que homens e mulheres
cumprem na sociedade como um todo e na educação de crianças pequenas. Com efeito, faz
emergir uma certa tensão entre a figura masculina-paterna e feminina-materna.
Superar essa dicotomia é necessária para que avancemos no sentido de conceber a
primeira etapa da educação básica para além de um espaço-tempo reduzido a dimensão do
cuidar (assistencial) e de fortalecer a participação da EF (não só a de homens professores)
nesse contexto que não se organiza no formato disciplinar e que ainda estamos buscando
afirmar a nossa presença.

GENDER ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION TRAINING AND MALE
TEACHING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ABSTRACT
Analyze of the gender issues that run through the training of male teachers of Physical
Education who work in Early Childhood Education. This is a descriptive-interpretative
research, where we dialogued with 11 teachers. The data indicate the need to advance this
discussion within the initial and continuing education, as a way to overcome the idea of Early
Childhood Education as a space-time of care assistance and to fortify the participation of
Physical Education in this stage.

KEYWORDS: gender; physical education; childhood education.

CUESTIONES DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y LA ENSEÑANZA MASCULINA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL
RESUMEN
Analiza cuestiones de género que impregnan la formación de los profesores de Educación
Física varones que trabajan en la Educación Infantil. Se trata de una investigación
descriptiva-interpretativa, donde dialogamos con 11 profesores. Los datos indican la
necesidad de avanzar en esta discusión dentro de la educación inicial y continua, en una
forma de superar la idea de la Educación Infantil como un espacio-tiempo para el cuidado y
fortalecer la participación de la Educación Física en esta etapa.
PALABRAS CLAVES: género; educación física; educación infantil.
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RESUMO
Este trabalho relata ações trabalhos da Comissão Paulista de Estudos para Participação de
Atletas Trans*. Nas discussão e nos estudo da Comissão, dialogou-se com o movimento de
inclusão no esporte, de corpos não binários. Entre as discussões apresentadas , destaca-se a
importância de debater o esporte universitário para além da lógica do alto rendimento, de
permitir a participação ativa de outros personagens sociais e de questionar visões marcadas
por preconceitos de gênero. A Comissão apresentou proposta de ampliar as discussões para
nível nacional, legitimar a autodeclararão e manter a mobilização para debater os
desdobramentos das medidas inclusivas.
PALAVRAS-CHAVE: Atletas trans*; Inclusão; Esporte universitário
INTRODUÇÃO
A participação de atletas trans* em eventos esportivos tornou-se pauta de importantes
nos últimos anos. Em 2003, o Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou a participação
de atletas trans* em grandes eventos esportivos e, agora, nos Jogos Olímpicos de Tóquio
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2020, teremos a participação da primeira atleta trans*, a levantadora de peso neozelandesa
Laurel Hubbard. No Brasil, o tema ganhou destaque midiático em 2017, quando a equipe de
voleibol feminino do Sesi/Bauru contratou a atleta trans* Tifanny Abreu.
A despeito dos avanços na legislação esportiva, para garantir a participação de atletas
trans* no alto rendimento e do aumento no número de participantes, a temática ainda está
longe de ser um consenso entre entidades esportivas, especialistas, atletas e a opinião pública.
Marcos da resistência à participação de atletas trans* podem ser vistos no PL n.º 346/2019, do
deputado Alteir Moraes (REPUBLICANOS), na Assembleia Legislativa de São Paulo; e no
PL nº PL 3396/2020 da Bia Kicis (PSL-DF), na Câmara Federal dos Deputados.
No início de 2021, a Confederação Brasileira Desportiva Universitária (CBDU),
formou uma comissão para elaborar parecer sobre o tema, regulamentando a participação de
atletas trans* nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). No âmbito estadual, a Federação
Universitária Paulista Esportiva (FUPE), em decorrência dessa ação nacional, formou a
Comissão Paulista de Estudos para Participação de Atletas Trans*, que discutiu e elaborou
um documento norteador para os seus eventos estaduais. Cabe frisar que fora do escopo
federativo, as Associações Atléticas Acadêmicas, em suas competições ordinárias já adotou
processos avançados de legitimar a participação trans*.
OBJETIVO
Apresentar o modelo de trabalho adotado pela comissão para discutir a participação de
atletas trans* no esporte universitário e os resultados alcançados.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Apresentar como a comissão foi constituída e seu cronograma de trabalho
Caracterizar as dimensões do esporte universitário no Brasil
Resultados práticos alcançados pela comissão
MÉTODO
Este trabalho caracteriza-se como um relato de caso em que são apresentadas as etapas
do processo de constituição da Comissão Paulista de Estudos para Participação de Atletas
Trans* no esporte universitário em São Paulo, seu processo de trabalho e seus resultados.

REUNIÕES
As reuniões da comissão aconteceram durante o período de 4 de março de 2021 à 5 de
abril de 2021, duas vezes por semana (às segundas-feiras e quintas-feiras), das 20h00 às
21h30 e que totalizaram 8 encontros. Além dos membros da Comissão, interlocutoras e
interlocutores que vivenciam o debate no esporte, pela pesquisa e pela prática foram ouvidos
para embasamento do relatório final. A comissão trabalhou com os seguintes pontos:
contextualização do esporte universitário e seus atores; legitimação de falas por meio do
convite de pesquisadores, estudantes, estudantes-atletas, atletas e ativistas da causa trans*;
levantamento das ações e documentos já desenvolvidos no esporte universitário sobre causa
trans*; produção de conteúdo midiático e acadêmico para disseminar informação sobre a
temática; concretização de ações que impactem na participação de estudantes-atletas
universitários trans*.
ESPORTE UNIVERSITÁRIO
Como citado anteriormente, nos primeiros encontros buscou-se contextualizar o
esporte. Com base na Lei 9.615/98, em seu artigo 3º, compreende-se que o esporte pode
desenvolver-se sob um prisma
“Educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas
de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus
praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;
de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos
praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e
na preservação do meio ambiente; de rendimento, praticado segundo
normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e
internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e
comunidades do País e estas com as de outras nações e; o de formação,
caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos
desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva,
com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da
prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta
competição” (BRASIL, 1998).

Diante disso, discute-se qual a principal característica do esporte universitário?
Prenotando-se que se trata de uma manifestação desportiva não profissional por excelência e
com traços marcantes enquanto esporte educacional e de participação. Empiricamente,
observa-se que um grande número de atletas universitários nunca teve contato com o esporte

para além dos limites das aulas de Educação Física Escolar. A maior parte dos estudantes, não
busca o esporte com fim profissional, mas sim a integração dentro do próprio ambiente
acadêmico. Para esse fim, o esporte universitário na dimensão formação, educação e
participação, democratiza e universaliza o acesso ao esporte e ao lazer, além de fortalecer a
identidade cultural esportiva.
Entretanto, não se exclui o traço de esporte de rendimento que o esporte universitário
possa vir a atingir. Existem sim, competições em que o mais alto nível do esporte é almejado
e buscado. Tem aumentado o número de Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem
departamentos esportivos profissionais e que utilizam do esporte como estratégia de
divulgação da sua marca. Uma prática comum entre essas IES são os contratos de parceria
com clubes esportivos, parcerias com o setor público e iniciativas privadas, em que seus
atletas recebem bolsa para cursar o ensino superior e representar a instituição em competições
esportivas, muitas vezes, não apenas em categoria universitária. Assim, o esporte universitário
é uma expressão múltipla.
DISCUSSÕES
É mister colocar a carta do COI sob perspectiva: os Jogos Olímpicos são a expressão
máxima do esporte de alto rendimento. Pouquíssimos são os atletas participam de uma
Olimpíada, de tal forma que há regras bastante estritas relativas ao controle fisiológico de
absolutamente todas/os as/os atletas nele envolvidas/os. A título exemplificativo, menciona-se
a política antidoping do COI, documento extenso que traz um complexo regramento de
definições de substâncias dopantes, frequência de testes, investigações e análises.
É notável que as políticas do COI se baseiam na necessidade de regulamentação do
mais alto nível do esporte de rendimento, o chamado “topo da pirâmide”. Com isso,
questiona-se: essas políticas são ou deveriam ser aplicáveis ao esporte universitário – o qual,
repita-se, tem caráter múltiplo, com ênfase educacional e de participação. Nas reuniões da
Comissão foi realizada a escuta com atletas universitários campeões nacionais, classificados
para campeonatos internacionais, e que não passaram pelo mesmo tipo de exame clínico de
dopagem proposto pelo COI ou mesmo pela Agência Mundial Antidoping (WADA).
Não se pode seguir parcialmente a cartilha do COI: ou não se adotam suas
recomendações quanto ao controle fisiológico-hormonal de atletas, ou se adotam-nas em sua

integralidade. Nessa última hipótese, ressalta-se a importância de se fornecer os meios para
realizar esse controle: a transição hormonal já é, per se, um procedimento caro com o qual
nem todos os atletas universitários podem arcar. A adição de um requerimento de controle
rigoroso pelo extenso lapso de um ano, sem qualquer tipo de fomento, atuará como uma nova
forma de exclusão, afastando-se do objetivo principal do esporte universitário.
É preciso ainda compreender que há uma diferença entre o que se considera doping
(ação consciente para melhoria de rendimento esportivo) e a reposição hormonal de pessoas
trans* (tratamento médico de longo prazo e com mudanças fisiológicas e psicológicas). Devese pensar que “uma vez que estamos abordando corpos mutáveis e biologicamente alterados,
não em uma espécie de doping, mas sim em uma reestruturação endócrina da composição
hormonal, muscular e motora.” (CASTRO, GARCIA, PEREIRA, 2020). O objetivo aqui não
se pauta em trapacear em competições esportivas, mas sim em buscar uma realização pessoal
de autoestima e autoidentificação com o próprio corpo segundo sua identidade de gênero.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões feitas pela Comissão, foram pautadas medidas que devem ser
encaminhadas não apenas pela FUPE, mas pelo movimento do esporte universitário como um
todo, em nível nacional. Parte dessas medidas são de ordem burocrática, imediata, como a
criação de uma “Ficha de Autodeclaração” para inscrição nas competições, não havendo
necessidade de outra medida comprobatória, bem como garantindo o espaço do “Nome
Social”. Outras são de caráter estrutural, de médio e longo prazo, como o fomento à discussão
nacional e a manutenção de um coletivo para acompanhamento da questão de inserção de
atletas trans* no esporte universitário, em nível nacional e estadual.

REPORTS FROM THE PAULISTA STUDY COMMITTEE FOR THE
PARTICIPATION OF TRANS* ATHLETES IN THE EVENTS
COLLEGE STUDENTS
ABSTRACT
This paper reports the actions of the São Paulo Studies Commission for the Participation of
Trans* Athletes. In the discussion and study of the Commission, there was a dialogue with the
movement of inclusion in sport, of non-binary bodies. Among the discussions presented, there
is the importance of debating university sports beyond the logic of high performance,
allowing the active participation of other social characters and questioning views marked by
gender bias. The Commission presented a proposal to expand the discussions to the national
level, legitimize the self-declaration and maintain the mobilization to debate the
consequences of the inclusive measures.
KEYWORDS: Trans* athletes; Inclusion; college sport

INFORMES DEL COMITÉ DE ESTUDIO PAULISTA PARA LA
PARTICIPACIÓN DE ATLETAS TRANS * EN LOS EVENTOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
RESUMEN
Este trabajo informa las acciones de la Comisión de Estudios de São Paulo para la
Participación de Atletas Trans *. En la discusión y estudio de la Comisión, hubo un diálogo
con el movimiento de inclusión en el deporte, de organismos no binarios. Entre las
discusiones presentadas, se destaca la importancia de debatir el deporte universitario más
allá de la lógica del alto rendimiento, permitiendo la participación activa de otros personajes
sociales y cuestionando visiones marcadas por sesgos de género. La Comisión presentó una
propuesta para ampliar las discusiones a nivel nacional, legitimar la autodeclaración y
mantener la movilización para debatir las consecuencias de las medidas inclusivas.
PALABRAS CLAVES: Atletas trans *; Inclusión; deporte universitario
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RESUMO
Este artigo investigou a trajetória esportiva da equipe de corrida de aventura (CA) Atenah,
formada exclusivamente por mulheres. A CA é uma competição multiesportiva, sem paradas
e de longa duração. A pesquisa consistiu em entrevista semiestruturada. Além das
adversidades inerentes do próprio esporte de aventura, as atletas passaram por desafios de
gênero pelo fato de formarem uma equipe só de mulheres. Ainda assim tiveram uma carreira
de sucesso, a qual pode estar relacionada à resiliência.
PALAVRAS-CHAVE: Esportes; Mulheres; Estudos de Gênero; Resiliência.

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que investigou a
trajetória esportiva das atletas integrantes da Equipe Atenah, única equipe de Corrida de
Aventura formada exclusivamente por mulheres (SILVA, 2018). Este estudo se insere na
categoria dos estudos feministas e de gênero, os quais questionam a universalização da
categoria “mulher”, ou seja, derrubam a normatização de comportamentos, destacando as
pluralidades de vivenciarmos masculinidades e feminilidades (GOELLNER, 2013).
A Corrida de Aventura (CA) é uma competição em que participam equipes formadas,
obrigatoriamente, por mulheres e homens, com o objetivo de percorrer longas distâncias em
diferentes modalidades esportivas tal como mountain biking, trekking, canoagem, técnicas
verticais e orientação cartográfica, no menor tempo possível.
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Algumas mulheres enfrentam barreiras sociais e de tempo quando afastam-se, mesmo
que temporariamente, das atividades cotidianas e preocupações domésticas para engajar-se
em atividades de aventura na natureza. Segundo Mourão (2000), as mulheres sofrem com
avaliações negativas dependendo da preferência do esporte.
Estudos encontraram que mulheres praticantes de esportes de aventura sofrem
preconceitos pelos próprios praticantes ou são desvalorizadas e marginalizadas (FIGUEIRA;
GOELLNER, 2012; ATENCIO; BEAL; WILSON, 2009; SCHWARTZ et al,2013). Portanto
é relevante destacar a importância da Atenah, a qual, ao quebrar o ciclo vicioso, subverte a
ordem, concebendo uma equipe de CA exclusivamente composta por mulheres (SILVA et al,
2020). Isto posto, diante de tantos entraves encontrados pelas mulheres nos esportes de
aventura, ainda assim, muitas seguem engajadas em suas trajetórias esportivas. Qual
característica as difere das mulheres que, simplesmente, optam pelo abandono do esporte ou
por práticas esportivas mais consagradas no universo feminino?
METODOLOGIA
A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, elaborada
sob os preceitos da história oral temática (MEIHY, 1994). As entrevistas foram realizadas
com cinco mulheres integrantes da equipe Atenah, identificadas por números, que
competiram em nível nacional e internacional.
As entrevistas foram realizadas por meio de chamada de vídeo no WhatsApp e
transcritas de acordo com o Manual Básico do Centro de Memória do Esporte (GOELLNER,
2012) e analisadas a partir dos preceitos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2008).
DIFICULDADES NA TRAJETÓRIA ESPORTIVA E RESILIÊNCIA
Quando questionadas sobre as dificuldades enfrentadas na trajetória esportiva,
algumas atletas mencionaram resiliência, como na fala da atleta 5: “[...] A gente aprendeu na
prática. Em vários casos a gente sofreu pra caramba e as meninas foram super resilientes e
[...] assim, aprendi que a sua cabeça tem que estar cem por cento naquele negócio,
comprometida em todo momento, no nível mais alto”.
De acordo com Borges e colaboradores (2006), o conceito de Resiliência tem sido
usado recentemente nas ciências sociais em interface com a Psicologia e a Sociologia. Está

relacionado à ideia de superação, resistência às adversidades e, consequentemente,
crescimento pessoal. Yunes e Szymanski (2001) criticam a visão predominante que enfoca
características e variações individuais, como se tal qualidade não pudesse ser adquirida ao
longo da trajetória do indivíduo. Segundo as autoras, a ação ambiental é fundamental para o
desenvolvimento de atitudes resilientes. No âmbito esportivo, algumas pesquisas apontam que
a resiliência tem correlação positiva com o bom desempenho e bem estar psicológico em
atletas (HOSSEINIA; BESHARATA, 2010; BICALHO et al, 2020).
Quando questionadas se sofreram preconceitos pelo fato de a equipe ser formada
exclusivamente por mulheres, a maioria das atletas relatou que não perceberam preconceito
direto, exceto no início, como na fala da atleta 2: “Ah, no começo tinha um pouco, de “ah, é
mulher” [...] quando nós formamos a Atenah as equipes de apoio durante a prova faziam
apostas pra quando a nossa equipe ia desistir. A atleta 1 também relatou que no início da
carreira, houve reações preconceituosas de outros atletas: “Teve uma corrida que a gente
ganhou e aí rolou uma mentirada, a galera começou a dizer que a gente estava pagando pra
alguém mostrar caminho. Teve uma vez que a gente ganhou de todas as equipes, só com uma
mulher [...] a galera saiu matando, assim, os atletas mesmo, dizendo que a gente estava
roubando”. Já a atleta 4, denominou reações semelhantes como “inveja”: “Acho que existia
um pouco de inveja porque a gente conseguiu juntar quatro atletas fortes [...] então isso era
uma sacanagem pra eles [...] Pra gente era uma coisa muito natural”.
Nas narrativas é possível perceber o preconceito existente, mas também é possível
notar a ponderação com que as atletas relatam os fatos em seus discursos. Em outro trecho da
entrevista da atleta 5, é possível observar a tentativa de ocultar ou invisibilizar a vitória da
equipe em uma competição na Croácia: “Essa prova, na verdade a gente chegou em terceiro
lugar, mas eles arrumaram um jeito de dar uma zona lá nos resultados e colocar a gente em
quarto, pra não pagar premiação [...]”. Questionada pela pesquisadora se acreditava que essa
manobra ocorreu pelo fato de ser uma equipe de mulheres, a atleta respondeu: “Não... Ele
deu a inscrição pra gente então eu acho que ele queria premiar em dinheiro quem havia
pagado pra fazer a prova, sabe? [...] Mas foi fantástica a experiência. Percebe-se no discurso
da atleta que ela relativiza ou minimiza a atitude preconceituosa do organizador da
competição.

Segundo Kay e Laberge (2004), a CA constitui um sistema simbólico de classificação
social, servindo como instrumento de dominação, legitimando a hierarquização social e
estimulando, como explica Bourdieu, os dominados a “jogarem o jogo”, ou seja, aceitarem as
hierarquias existentes no campo.
Quando questionadas sobre como as pessoas viam a participação delas nesse esporte, a
maioria respondeu que era visto com estranheza pela maior parte das pessoas, como a atleta 1
e 2, respectivamente: “Ah, eu sempre fui considerada louca da turma né, na escola, na
faculdade [...]”. “Olha, todos achavam que eu era maluca [risos], louca de pedra: “O quê que
cê tá fazendo? O que é isso? Vai ficar sem dormir? Ficar no meio do mato, perdida? Você é
louca!” [risos].
Essa reação à transgressão das atletas reforça a norma da natureza selvagem como um
lugar inapropriado para as mulheres, ou seja, como território masculino, onde as mulheres
estão “fora de lugar” (HUMBERSTONE, 2007). Parece que as reações de estranheza não
significaram dificuldades na inserção das atletas na CA, sendo encaradas com bom humor
pelas mesmas. A prática esportiva, especialmente ao ar livre, pode estar relacionada ao
desenvolvimento de habilidades associadas à resiliência, como autopercepção e melhor
relacionamento interpessoal (ALLAN; MCKENNA, 2019).
Ademais, é importante destacar a importância do incentivo familiar na prática
esportiva das atletas entrevistadas. Ao serem questionadas sobre quem as incentivou às
práticas esportivas, todas mencionaram incentivo de familiares, principalmente pai e mãe.
Outras dificuldades além das enfrentadas durante as provas, foram relatadas pelas
atletas, no âmbito da vida social como, por exemplo, a conciliação da carreira de atleta com a
vida pessoal e profissional. A rotina intensa de treinos e as constantes viagens para o exterior
impediram algumas atletas de dedicarem-se ao trabalho ou ao estudo durante o período
competitivo. Sobre a vida afetiva as atletas relatam que era difícil namorar sério, e que davam
preferência ao esporte. Mesmo diante de tantos entraves, a equipe Atenah trilhou uma
brilhante trajetória na CA, possivelmente, entre outros aspectos, pela resiliência dessas
mulheres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Atenah foi uma equipe que desafiou e rompeu com a norma da CA, formada por
mulheres ousadas, trouxe à baila os limites demarcados entre masculinidades e feminilidades,

bem como borrou a delimitação da natureza como espaço masculino. Apesar das dificuldades
e preconceitos as atletas apresentaram motivação e dedicação ao longo da trajetória esportiva,
o que pode configurar um perfil de resiliência. A resiliência é construída por diferentes
elementos ao longo da vida. Fatores ambientais e até mesmo as crenças pessoais podem estar
diretamente relacionados aos comportamentos resilientes. A educação familiar no esporte
pode ter ajudado a construí-las mulheres mais seguras, mais donas de si, de seus corpos.
De acordo com outros estudos, o incentivo e aceitação da família contribui para a
formação da “autoestima e autoeficácia” de crianças e adolescentes, o que pode resultar em
um traço pessoal resiliente. Porém acreditamos na necessidade de mais estudos que
investiguem tais características em mulheres atletas no campo dos esportes culturalmente
dominados por homens.

RESISTANCE AND RESILIENCE: CHARACTERISTICS OF WOMEN'S
PARTICIPATION IN THE ADVENTURE RACE
ABSTRACT
This article investigated the sporting trajectory of the Atenah Adventure Racing (AR) team,
made up exclusively of women. AR is a multi-sport, non-stop and long-lasting competition.
The research consisted of a semi-structured interview. In addition to the inherent adversities
of the adventure sport itself, the athletes faced gender challenges due to the fact that they
form an all-female team. Yet they had a successful career, which may be related to resilience.
KEYWORDS: Sports; Woman; Gender studies; Resilience.

RESISTENCIA Y RESILIENCIA: CARACTERÍSTICAS DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CARRERA DE
AVENTURA
RESUMEN
Este artículo investigó la trayectoria deportiva del equipo Atenah Carrera de Aventura (CA),
formado exclusivamente por mujeres. CA es una competición polideportiva, ininterrumpida y
duradera. La investigación consistió en una entrevista semiestructurada. Además de las
adversidades inherentes al deporte de aventura en sí, los atletas enfrentaron desafíos de
género debido al hecho de que forman un equipo exclusivamente femenino. Sin embargo,
tuvieron una carrera exitosa, que puede estar relacionada con la resiliencia.
PALABRAS CLAVES: Deportes; Mujeres; Estudios de Género; Resiliencia.
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SUBVERSÕES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE ALIANÇAS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Vitor Hugo Marani,
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário do Araguaia (UFMT/CUA)
RESUMO
Neste texto, procurei entender as estratégias pedagógicas utilizadas para desafiar a
estabilidade de g�
nero e de sexualidade na educação física, por meio do ensino da dança.
Para tanto, utilizei da pesquisa narrativa com docentes homossexuais e de incursões
autoetnográficas para interpretar essas ações pedagógicas. A partir da ideia de aliança, de
Judith Butler, evidencio os modos pelos quais questionamos a heteronormatividade na
educação física e ampliamos processos de reconhecimento social.
PALAVRAS-CHAVE: Heteronormatividade; Gênero; Sexualidade; Dança.
INTRODUÇÃO
Minhas experiências na educação física – desde as escolares, passando pela formação
de professores e, posteriormente, como docente no ensino superior – foram repletas de
disputas identitárias. Embora reconheça inúmeros privilégios por ser homem, cisgênero,
branco e sem deficiência, meu corpo fora atravessado por leituras de gênero e de sexualidade
que, de algum modo, desafiavam a estrutura – predominantemente, heteronormativa – da área.
Isso acontecia, notadamente, por dois motivos: o meu interesse pela dança (e, não pelo
esporte); e, a minha orientação como homossexual. Esses fatores, ao menos nos locais em que
meu corpo era materializado, pareciam ser tomados como um insulto a um sistema altamente
regulado que, discursivamente, instituía compreensões acerca do masculino/feminino, e, da
heterossexualidade/homossexualidade (BUTLER, 2018).
Como palco de enquadramentos sociais de gênero e de sexualidade, busquei ao longo
dessa trajetória na educação física, produzir movimentos – na/pela dança – que
questionassem, como argumenta Butler (2019b), os limites discursivos do sexo, os quais
O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
(PDSE/CAPES), entre os anos de 2019 e 2020. Além disso, agradeço à orientação da Profa. Dra.
Larissa Lara durante a realização da tese de doutorado “Corpo, dança e educação física: experiências
subversivas de gênero e sexualidade?”, defendida em fevereiro de 2021, na Universidade Estadual de
Maringá (UEM).
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deveriam ser incorporados e reproduzidos em atendimento à matriz de poder heterossexual.
Essa ação, de modo intenso, foi concretizada em minha em minha pesquisa doutoral, à
medida que, ao me mover – de maneira teoricamente informada – fui reconhecendo outros
corpos homossexuais que eram culturalmente marcados à margem e que, constantemente,
lutavam por processos de reconhecimento social na educação física e para além dela.
O reconhecimento de diferentes “outros” serviu como aporte para a estruturação de
uma comunidade dialógica (FREIRE, 2018), fazendo com que os percursos investigativos
indicassem não somente um encontro de narrativas, mas, a produção de aliança, como
discutiu Butler (2019a). Dessas alianças, procurei entender as estratégias pedagógicas
utilizadas para desafiar a estabilidade de gênero e de sexualidade na educação física, por meio
do ensino da dança, (re)posicionando tais categorias como efeitos discursivos. Ainda, busquei
destacar que, na e pela dança, �possível criar estruturas subversivas para que estudantes
possam identificar e problematizar discursos que operam na produção da matriz
heterossexual, oportunizando a produção de deslocamentos identitários, permitindo, como
informa Butler (2018), a ressignificação dessas categorias.
METODOLOGIA
De cunho qualitativo, a investigação foi orientada pelos pressupostos da pesquisa
narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2000), acrescidas de incursões autoetnográficas
(SPRY, 2001) que buscavam potencializar experiências marginais no interior da dança, a
partir dos elos entre as narrativas dos sujeitos e as minhas, borrando as fronteiras entre
pesquisador/pesquisados. Para tanto, realizei entrevistas com nove docentes homossexuais da
área da dança que atuam em cursos de educação física em universidades federais brasileiras,
provido da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (03782918.5.0000.0104-UEM). Do
contato com suas narrativas, pude revisitar as maneiras pelas quais as narrativas dos
entrevistados tocavam minha subjetividade, desafiando meu corpo e (re)significando aspectos
anteriormente inexplorados nas minhas experiências em dança.
Aliado a isso, passei a entender “nossas” – ao ���=
de “minhas” – ações pedagógicas
como estratégias de negociação com o poder num espaço potencialmente político: a sala de
aula. Com isso, evidenciei como nossos corpos contribuem para a produção de pedagogias
subversivas à medida que identificamos, interpretamos e intervimos nas complexas relações

de poder materializadas na e pela dança, notadamente, a partir das questões de gênero e de
sexualidade. Daí o texto ser estruturado em dois tópicos: o primeiro, retrato estratégias de
negociação de gênero e de sexualidade na dança em suas ações pedagógicas; e, o segundo,
destaco reflexões advindas do diálogo com Judith Butler para pensar a ideia de aliança e suas
contribuições para um agir pedagógico apoiado na ideia de justiça social na educação física.
NARRATIVAS PEDAGÓGICAS: SUBVERSÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE?
A incursão pelas narrativas acenou para os modos pelos quais os entrevistados
operaram a partir do engajamento crítico para produziram estratégias que desafiassem a
heteronormatividade. As materialidades pedagógicas em dança enunciadas pelos docentes
demarcaram as seguintes negociações com as relações de poder: a) a produção de identidades
subversivas que desafiam a heteronormatividade na educação física; b) as resistências frente
aos processos de enquadramento social que emergem a partir de suas aparições públicas; c) o
posicionamento dos seus corpos como centrais no processo pedagógico para desafiar gênero e
sexualidade, d) a produção de proliferações subversivas em manifestações dançantes e, e) os
usos de pedagogias públicas em dança para discutir gênero e sexualidade.
De modo geral, as maneiras pelas quais as identidades são produzidas retratam como a
materialidade de corpos homossexuais na dança deslocaram enquadramentos evidenciados na
educação física, bem como normas que sustentam ações de como ser “homem” na área. Ao se
demarcarem como homens gays, espaços pedagógicos de discussão dessa temática serviram
como possibilidade de reconhecimento, visibilidade e representatividade. Entretanto, esse
processo não se deu livre dos riscos em “assumir-se” numa dimensão pública, porém, é a
possibilidade de torna-se visível, como explica Butler (2019a), que se abre possibilidades para
o reconhecimento social. Daí suas materialidades, feitas a partir do modo como seus corpos
são interpretados, servem como aportes para esse posicionamento político na dança e na
educação física.
Além disso, o reconhecimento do corpo como central no ensino da dança colabora
com reflex�es que reconheçam discursos que configuram experiências corporais em
atendimento a forças particulares de poder. Como pedagogia crítica, tais conhecimentos
conduzem estudantes à conscientização da dança como tempo-espaço de denuncia à
artificialidade de gênero e sexualidade, demarcando-os como “[...] fabricações manufaturadas
e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos” (BUTLER, 2018, p. 235). Essa

percepção é vista a partir de ações em dança que questionam os papéis de gênero na cultura e
na produção heterossexual em danças de pares, bem como na análise de produções midiáticas
em dança (Dança dos Famosos, Dancing Brasil, entre outras), as quais atuam tanto na
produção quanto na contestação de discursos de gênero e de sexualidade na dança.
PRODUÇÃO DE ALIANÇAS NA DANÇA: REIVINDICAÇÕES NA EDUCAÇÃO FÍSICA
Em síntese, a dança, como conteúdo “fabricado” discursivamente na e pela educação
física, conforme observei, pode ser reinterpretada a partir de enfrentamentos pedagógicos que
denunciem a heteronormatividade. Como um “feito”, essas ações indicam a possibilidade de
contestações e, como resultado, possíveis subversões nas fendas normativas que as constituem
a partir de uma “reunião corpórea”, dada a partir dos laços de interdependência criados pelas
nossas produções como sujeitos na educação física. Essa reunião – no sentido performativo e
pedagógico – pode ser lida como recurso ético-político pela reivindicação de justiça e
igualdade, como maneira de entrelaçar corpos em suas condições de precariedade, dadas as
fronteiras discursivas que determinam as normas para o reconhecimento social na educação
física.
Tais formas pedagógicas oferecem aportes para a compreensão de que corpos que
desestabilizam estruturas sociais gênero e sexualidade, ao produzirem alianças por meio de
experiências subversivas na dança, materializam ações que questionam a heteronormatividade
na educação física. A reunião de nossos corpos, ao problematizarmos questões de gênero e
sexualidade, mobiliza formas corporificadas de ação política que reiteram o poder das formas
plurais de performatividade. E, esses atos, constituídos no ensino da dança, assumem o papel
de reivindicar, como assinala Butler (2019a), as condições de possibilidade de aparição de
outros corpos. Ao deslocarmos as normas de gênero e de sexualidade postas, primeiro aos
nossos corpos e, depois, em nossas ações pedagógicas, estamos colocando em disputa o
direito de aparecer, ampliando “[...] determinados tipos de performances de gênero no espaço
público” (BUTLER, 2019a, p. 40).
Investir na aliança de corpos, como discutiu Butler (2019a), torna-se fundamental na
busca por uma sociedade mais justa e igualitária, não só em relação às questões de gênero e
de sexualidade, mas em relação a outros marcadores sociais que hierarquizam vidas. Aliar-se
a outros corpos, nesse sentido, é uma via política e coletiva necessária para o

(re)conhecimento das relações de poder que nos atravessam e fazem com que sejamos
interpretados como alvos de discursos, práticas e instituições responsáveis pela reiteração das
inúmeras normas sociais. Eis que propostas que contribuam para (re)imaginar novas direções
para as relações entre dança e educação física constituem caminhos possíveis – longe de
serem únicos – para a (re)construção de gênero e de sexualidade, denunciando desigualdade e
injustiças produzidas no/pelo corpo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do acesso às narrativas de nove professores que atuam com dança na educação física
brasileira, por meio de entrevistas, pude (re)conhecer as potencialidades de experiências em
dança em meio a atravessamentos de gênero e de sexualidade. Ressalto a possibilidade de
pensar os enfrentamentos pedagógicos como propostas que tensionem o poder social a partir
da conscientização crítica e da criação de conhecimentos pautados na intervenção que desafie
categorias sociais, como é o caso de gênero e de sexualidade. Ao atribuirmos pontos de
interrogação às relações de poder que operam na dança e ditam quais gêneros e sexualidades
importam/pesam na sociedade, problematizamos quais corpos são tomados como legíveis (na
dança e além dela) e, de modo pedagógico, desafiamos estruturas de poder à medida que
nossos corpos dançam e ensinam dança, por meio da produção de alianças.
Em suma, visualizo nossas experiências pedagógicas em dança como produções de
aliança na medida que utilizamos da sala de aula como equipamento público de aparição
corpórea, em que nossos atos pedagógicos se instauram como materialidade discursiva que
propõe novas possibilidades de gênero e de sexualidade na formação em educação física.
Como plataforma de visibilidade, materializamos caminhos, mesmo que tímidos, para ações
pedagógicas na dança que abram possibilidades, como propõe Butler (2019a, p. 39-40), de
“[...] reconstruir a realidade de gênero de acordo com novas orientações”. Ao reconstruir
gênero/sexualidade na dança como um ato político na formação em educação física, busco,
inspirado em Butler (2019a, p. 40), “[...] permitir que a vida das minorias sexuais e de gênero
se tornem mais possíveis e mais suportáveis”.

PEDAGOGICAL SUBVERSIONS AND PRODUCTION OF ALLIANCES
IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
In this text, I sought to understand the pedagogical strategies used to challenge the stability
of gender and sexuality in physical education, through teaching dance. Therefore, I used
narrative research with homosexual teachers and autoethnographic incursions to interpret
these pedagogical actions. Based on Judith Butler's idea of alliance, I highlight the ways in
which we question heteronormativity in physical education and expand processes of social
recognition.
KEYWORDS: Heteronormativity; Gender; Sexuality; Dance.

SUBVERSIONES PEDAGÓGICAS Y PRODUCCIÓN DE ALIANZAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Traté de comprender las estrategias pedagógicas utilizadas para desafiar la estabilidad del
género y sexualidad en la educación física, mediante la enseñanza de la danza. Por tanto,
utilicé la investigación narrativa con profesores homosexuales e incursiones autoetnográficas
para interpretar estas acciones. Partiendo de la idea de alianza de Judith Butler, destaco las
formas en las que cuestionamos la heteronormatividad en la educación física y ampliamos
procesos de reconocimiento social.
PALABRAS CLAVES: Heteronormatividad; Género; Sexualidad; Danza.
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TEM QUE TER UMA LIGA TRANS: ENUNCIAÇÕES
PERFORMATIVAS SOBRE A INCLUSÃO DE MULHERES
TRANSEXUAIS ATLETAS NO VOLEIBOL1
Blena Marinho,
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Leandro Teofilo de Brito,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Discute-se enunciações de treinadores de voleibol, das categorias profissional e amadora,
sobre a presença de mulheres transexuais atletas em equipes femininas. Dialogamos com
autores como Derrida, Butler e Arfuch para a produção de narrativas. Entre os resultados,
os técnicos profissionais enunciaram sentidos de não reconhecimento dessas jogadoras no
espaço do voleibol, diferentemente dos técnicos amadores, que apontaram para um ambiente
esportivo menos segregatório.
PALAVRAS-CHAVE: transgeneridade; performatividade; voleibol
INTRODUÇÃO
A recente inclusão de atletas transgêneros no esporte foi protagonizada pelo voleibol
no Brasil. No âmbito amador, em 2017, Isabelle Neris foi a primeira mulher transexual
autorizada a participar de equipes de voleibol no naipe feminino e como profissional a
jogadora Tifanny Abreu no mesmo ano; as duas receberam autorização do Comitê Olímpico
Internacional (COI) e da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para integrar equipes de
mulheres. Tifanny, por atuar na superliga feminina, ganhou muita visibilidade na mídia e sua
presença dividiu opiniões acerca de uma suposta vantagem em suas atuações nas partidas.
Este resumo apresenta dados de uma pesquisa que teve como objetivo problematizar
enunciações de treinadores de voleibol, das categorias profissional e amadora, sobre a
presença de mulheres transexuais atletas em equipes do naipe feminino. Assim, reconhecemos
que discursos diversos sobre a inclusão de mulheres transexuais atletas no âmbito do voleibol
feminino, pelas ubíquas disputas por significações, trabalham na construção de sentidos
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múltiplos em circulação na sociedade sobre o tema. Consideramos assim, o poder
performativo das enunciações dos técnicos de voleibol nesse contexto.
A teorização da performatividade da linguagem foi desenvolvida pela leitura
desconstrutora da teoria dos atos do linguista John Austin, realizada pelo filósofo Jacques
Derrida e a leitura de Austin e Derrida pela teórica feminista Judith Butler. Nessas leituras,
Derrida (1991) e Butler (2018) apontam a capacidade da linguagem na construção de
realidades, por meio de sua repetição e reiteração contínuas. Um enunciado performativo, nas
palavras de Derrida (1991, p. 27) “não descreve algo que existe fora da linguagem e antes
dela. Produz ou transforma uma situação” e para Butler (2018, p. 35) “a performatividade é
um modo de nomear um poder que a linguagem tem de produzir uma nova situação ou
acionar um conjunto de efeitos”. Nesse sentido, a identificação do gênero também é
performativa para a autora. A reiteração das normas de gênero, por meio da repetição de falas,
atos e gestos busca enquadrar os sujeitos como masculinos e femininos por uma matriz
heterossexual e coerente com a premissa sexo-gênero-desejo. Entretanto, tal processo se
desenvolve de maneira contingente, o que possibilita o fracasso desse processo (BUTLER,
2018)
Segundo Rodrigues (2020), a performatividade pode ser entendida como um operador
político contemporâneo tido como uma herança da virada linguística e que sua potencialidade
precisa ser funcional para o campo da ação política. Nesse sentido, o poder da linguagem
passa a ser entendido como uma rede de referencialidades, cujo sentido se produz como
efeitos produzidos pelos discursos. Pensada como estratégia de poder sobre a realidade, a
linguagem passa a ser uma forma muito específica de ação e, deste modo, mantém uma tensão
permanente entre manutenção e subversão das normas, que repete e ao mesmo tempo desloca
as normas estabelecidas num jogo dialético.
Considerando esses pressupostos teóricos, serão apresentados na próxima sessão
nossas escolhas metodológicas de pesquisa.
METODOLOGIA
Para construção dos dados da pesquisa, operacionalizamos a produção de narrativas
com treinadores de voleibol por meio de entrevistas. Os sujeitos participantes, dois técnicos
em atuação no âmbito profissional e dois técnicos em atuação no âmbito amador, foram

escolhidos a partir de suas experiências profissionais frente ao trabalho com voleibol na
cidade do Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2018 nos
espaços de treinos e jogos.
Desse modo, consideramos a entrevista pelos princípios de Arfuch (2010), como uma
forma dialógica de narração que produz significados pela construção de discursos múltiplos
ao apreender características significativas da cultura, num processo que é contingente e
móvel. A entrevista é uma forma de indagação cuja versatilidade vai do informativo ao
científico, do político ao íntimo, uma espécie de renovação cotidiana contínua do contato
personalizado com o mundo. Nessa perspectiva, destacamos o processo dialógico que ocorre
entre entrevistador e entrevistados, buscando contestar relações de poder hierarquizadas por
uma maior relação de horizontalidade entre os sujeitos na produção de informações na
pesquisa.
Desse modo, elencamos tópicos temáticos para abordarmos a presença de mulheres
transexuais atletas no contexto do voleibol e problematizamos os efeitos performativos
presentes nos enunciados proferidos pelos treinadores esportivos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os tópicos temáticos, problematizamos as diretrizes elaboradas pelo COI2, que
permitiram a participação de atletas transgêneros nos naipes com o qual se identificam. Ao
serem interpelados sobre as diretrizes, os treinadores profissionais se colocaram contrários a
tal normativa, justificando-se pelas seguintes afirmações:
Eu acho que ela não deveria ser liberada para participar, que deveria haver
uma competição trans pra ela jogar, com pessoas com o nível de força dela.
Se elas não querem jogar com homem, onde elas deveriam jogar? Tem que
ter uma liga trans (Técnico profissional A).
Pessoas que têm uma formação masculina e que nos esportes onde a força,
além da técnica, é predominante, uma atleta trans vai ter vantagem, então
acho que nada mais justo ele competir com pessoas do mesmo sexo, do
mesmo padrão. O sexo ele transformou, ok. Mas do mesmo padrão físico
né? Da mesma formação é... de nascimento e não opção (Técnico
profissional B).
IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015. Disponível
em: https://bit.ly/2XCjZJW . Acesso em: 20 jun. 2021.
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As falas proferidas pelos treinadores profissionais além de desconsiderarem por
completo os estudos desenvolvidos pelo COI, enunciando uma suposta vantagem da força
física de mulheres transexuais atletas, apontam como resolução do problema a criação de uma
“liga trans” para absorver essas jogadoras. Sabe-se que não existe a possibilidade, no atual
cenário ou em um cenário hipotético, da criação de uma liga de voleibol para mulheres atletas
que transitaram de gênero. Conforme o estudo de Jones et al. (2017), apenas 1,1% de toda a
população mundial é composta por mulheres transexuais e 0,8% composta por homens
transexuais. Precisamos considerar dentro desse 1,1% da população mundial, afetações por
idade, raça, classe social e localidade que impactam na inserção dessas pessoas no ambiente
esportivo profissional.
Também consideramos as enunciações do treinador profissional B bastante
preconceituosas, em particular do ponto de vista do não reconhecimento. O treinador remetese à atleta, no caso Tifanny Abreu, no pronome masculino desconsiderando sua identificação
como mulher. Nessa discussão, mencionamos que a condição politicamente induzida de não
reconhecimento e marginalização vivida por certos sujeitos, fazendo com que os mesmos
estejam mais suscetíveis à injúria, exclusões, violência e vulnerabilidade é nomeada por
Butler (2018) como vida precária. A autora afirma que há formas de distribuição da
vulnerabilidade em que algumas pessoas se encontram mais expostas que as outras e suas
vidas não contam nos diferentes contextos sociais como uma vida vivível. Desse modo, vidas
de pessoas transexuais são vidas precárias, pois a luta por reconhecimento se mostra
inesgotável em diferentes campos sociais e o esporte é mais um deles.
A presença de mulheres transexuais como jogadoras nas equipes em que os técnicos
atuavam também foi um ponto de problematização e, entre as respostas, os técnicos
profissionais afirmaram não existir jogadoras transexuais em suas equipes, já nas equipes
amadoras havia a presença delas. O técnico amador A discutiu a inserção destas jogadoras nas
competições de voleibol em que participava:
Olha, eu particularmente nunca vi problema algum em relação a recepção de
atletas trans nas competições. Na Liverj tem uma equipe que tem uma atleta
trans e ano que vem a nossa vai ser a segunda. E sinceramente, o que eu vejo
é uma integração muito grande entre as atletas, entre as equipes. Isso passa
assim como uma condição normal né?! O que de fato é! (Técnico amador
A).

Diferente das falas dos treinadores das equipes profissionais, o técnico amador A não
enuncia qualquer impedimento sobre a presença de uma mulher transexual como jogadora nas
equipes de voleibol dos campeonatos amadores em que disputa e até coloca que sua equipe
também teria futuramente uma atleta trans. Nessa mesma direção, o técnico amador B
enunciou um olhar mais diferenciado sobre o rendimento de Tifanny:
Ela joga numa posição em que naturalmente é muito acionada durante o
jogo. Joga como oposta que é a viradora de bola principal de uma equipe e
eu acho que nessa situação, os conceitos, eles acabam se misturando um
pouco, porque se você for comparar os números dela, por exemplo, com os
de outras jogadoras da equipe, de fato ela vai sobressair, só que ai quando
você compara os números dela com jogadoras da mesma posição de outras
equipes, ela não se sobressai tanto, entendeu? (Técnico amador B).

Este treinador aponta para as questões táticas do jogo de voleibol e não somente para o
aspecto físico e técnico, que é recorrentemente enunciado pelo biológico. Como coloca Butler
(2018, p. 35), “a questão não é apenas que a linguagem atua, mas que atua de maneira
poderosa” e, desse modo, entendemos que o espaço do voleibol amador parece ser menos
segregatório para essas mulheres transexuais atletas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao adentrarmos nossas análises pro campo do esporte nos deparamos com um terreno
dominado e fundamentado pela biologia, como uma estrutura sedimentada e que confere
legitimidade de participação para homens e mulheres cisgêneros. Entretanto, a presença de
atletas transexuais no esporte mobilizou disputas nesses espaços.
No contexto das narrativas, os técnicos amadores enunciaram falas mais positivas à
presença das jogadoras transexuais. Lembramos que estes técnicos trabalham e jogam contra
equipes compostas por mulheres transexuais. Suas enunciações apontaram para a criação de
realidades sociais mais inclusivas no âmbito do voleibol amador carioca.
Já as enunciações dos técnicos profissionais mostraram bastante resistência sobre a
presença de mulheres transexuais como jogadoras, em particular da participação de Tifanny
Abreu, mencionada recorrentemente nas entrevistas. Desse modo, o posicionamento contrário
destes treinadores, dada a posição de poder e a visibilidade que os mesmos têm no espaço do
voleibol, sobretudo na mídia esportiva, produzem significações de relevo e que podem

contribuir para a manutenção do preconceito e do não reconhecimento destas jogadoras no
contexto esportivo.
A complexa constituição discursiva da ordem social pode e deve favorecer à escuta de
muitas e heterogêneas vozes que disputam significações diversas e, desse modo, acreditamos
que a manutenção da inclusão de atletas trangêneros no esporte podem disputar e tensionar a
constituição de outras realidades sociais.

YOU MUST HAVE A TRANS LEAGUE: PERFORMING STATEMENTS
ABOUT THE INCLUSION OF TRANSEXUAL WOMEN ATHLETES IN
VOLLEYBALL
ABSTRACT
It discusses statements by volleyball coaches, professional and amateur categories, about the
presence of transsexual women athletes in teams of the female suit. We dialogued with
authors such as Derrida, Butler and Arfuch to produce narratives. Among the results,
professional coaches enunciated feelings of non-recognition of these players in the volleyball
space, unlike amateur coaches, who pointed to a less segregated sporting environment.
KEYWORDS: transgender; performativity; volleyball

TIENE QUE TENER UNA LIGA TRANS: ENUNCIACIONES
PERFORMATIVAS SOBRE LA INCLUSIÓN DE MUJERES ATLETAS
TRANSEXUALES EN EL VOLEIBOL
RESUMEN
Se discuten enunciaciones de entrenadores de voleibol, categorías profesionales y amateurs,
sobre la presencia de deportistas transexuales en equipos del traje femenino. Dialogamos con
autores como Derrida, Butler y Arfuch para producir narrativas. Entre los resultados, los
entrenadores profesionales enunciaron sentimientos de no reconocimiento de estos jugadores
en el espacio del voleibol, a diferencia de los entrenadores amateurs, que apuntaron a un
entorno deportivo menos segregado.
PALABRAS CLAVES: transgénero; performatividad; vóleibol
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UMA REVISÃO DE ESCOPO SOBRE PRÁTICAS CORPORAIS E
POPULAÇÃO LGBTI+1 2
Maria Clara Elias Polo,
Universidade de São Paulo (USP)
Giselle Helena Tavares,
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RESUMO
Este estudo objetivou mapear as produções científicas sobre práticas corporais e população
LGBTI+ no Brasil. As bases de dados utilizadas foram: SCIELO, LILACS, SPORTDiscus e
Scopus.Quatorze estudos foram incluídos. A maioria das revistas em que os manuscritos
foram publicados são da Educação Física (EF). O campo do conhecimento com maior aporte
teórico voltado ao tema é o campo da EF Escolar. Pode-se concluir que poucos estudos
foram encontrados com os descritores utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais; LGBT; Educação Física

INTRODUÇÃO
É incontestável que a pauta dos direitos LGBTI+3 a partir do início do século XXI
avançou. No entanto, ainda permanece o não reconhecimento de orientações sexuais e
identidades de gênero minoritárias, assim como uma hierarquização da sexualidade,
ocasionando consequentemente na reprodução das práticas discriminatórias (POPADIUK;
OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017). Além disso, é importante destacar o esquecimento de
populações que vão para além da lógica hegemônica, binária e dicotômica do sexo, quando se
trata de assuntos que tangenciam diariamente nossa vida: esporte, lazer, educação e saúde.
Ao considerar que as práticas corporais permeiam, atravessam e auxiliam na
construção, noção e visão do corpo – aqui, especialmente o corpo que não se encaixa nas
normas binárias de gênero e se ampara na fluida esfera da sexualidade, bem como,

O presente trabalho conta com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino
Superior (CAPES).
2
Este é um recorte de um projeto de doutorado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo.
3
Utilizo a sigla LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Interssexuais) com base
na possível padronização sugerida pela Aliança Nacional LGBTI+.
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constatando a necessidade de voltar olhares à população LGBTI+, faz-se premente
compreender o que se é produzido no Brasil e, em especificamente na subárea de
conhecimento EF, que diz respeito às práticas corporais considerando os marcadores
orientação sexual e identidade de gênero. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é mapear as
produções científicas sobre práticas corporais e população LGBTIA+ no Brasil.
METODOLOGIA
Esta é uma Revisão de Escopo. A revisão foi norteada pelo Preferred Reporting Items
for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)
Checklist com método de extração de dados proposto pelo Instituto Jonna Briggs (JBI) (JBI,
2015). A pergunta norteadora para a realização desta revisão foi: O que se tem produzido na
literatura científica brasileira sobre práticas corporais e população LGBTI+? O levantamento
bibliográfico foi realizado em dezembro de 2020, com as palavras-chaves: Práticas corporais
(PC) e Homossexualidade; PC e LGBT; PC e lésbica; PC e gay; PC e transexual; PC e
transgênero; PC e travesti; PC e bissexuais; PC e diversidade sexual; PC e diversidade de
gênero; PC e identidade de gênero; PC e orientação sexual.
As bases de dados utilizadas foram: Scientific Electronic Library (SCIELO),
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SPORTDiscus
(via plataforma EBSCO) e Scopus (via EBSCO). Foram incluídas pesquisas primárias e
secundárias, apenas no idioma português e resumos publicados em anais de congressos.
Foram excluídas produções não disponíveis na íntegra, capítulos de livros e livros.
Para a seleção dos artigos, após aplicar as palavras-chaves, foi realizada a leitura do título e
do resumo. Após a seleção de títulos e resumos, foi realizada a leitura dos artigos na íntegra.
Neste momento, foram considerados somente os textos que tinham como eixo central a
discussão sobre práticas corporais e sexualidade, que transcorrem de questões relacionadas à
população LGBTIA+. Foram incluídas referências citadas nos artigos selecionados para
leitura na íntegra, com objetivo de identificar produções que não estão indexadas nas bases
selecionadas anteriormente.

RESULTADOS
Foram encontrados 280 estudos nas quatro bases pesquisadas. Dos 280 estudos, após
realizar a leitura dos títulos, 177 foram excluídos, e 90 estudos duplicados (Fig. 1). Foram
selecionados 16 estudos para leitura de resumos, todos incluídos para a leitura do texto
completo. Após leitura na íntegra dos 16 estudos, oito produções citadas nas referências
destes foram incluídas para leitura na íntegra. Dez estudos foram excluídos após leitura na
íntegra. No total, 14 estudos incluídos nesta revisão de escopo.

Fig. 1: Fluxograma dos estudos selecionados para a revisão.
Fonte: Criado pela autora.

Metade dos trabalhos publicados possuem como enfoque as discussões sobre gênero,
sexualidade e o campo da Educação Física (EF) Escolar. (FRANCO, 2016; GARCIA;
BRITO, 2018; PRADO; RIBEIRO, 2010, 2014, 2016; WENETZ, 2012; WENETZ;
MACEDO, 2019). Além da EF escolar, duas produções versam sobre a temática atletas trans
no esporte (GARCIA; PEREIRA, 2020; GRESPAN; GOELLNER, 2014). Dois trabalhos de
(ARAÚJO, 2015; CHAVES; ARAÚJO, 2015) propõem uma discussão acerca de identidade
de gênero no esporte retratado no cinema (Quadro 1).

Quadro 1: Título, autoria, ano de publicação e meio de divulgação científica.
Título
Autoras e autores (ano)
Periódico/Revista
G�
neros, sexualidades e Educa�
�
o F�
sica escolar:
um in�
cio de conversa

Vagner Prado e Arilda In�
s
Miranda Ribeiro (2010)

Motriz

G�
nero, corpo e sexualidade: negocia�
�es nas
brincadeiras do p�
tio escolar

Ileana Wenetz (2012)

Cad. Cedes

Fallon fox: um corpo queer no oct�gono

Carla Grespan, Silvana
Goellner (2014)

Hipertrofia muscular como express�
o da
masculinidade entre homens transexuais:
masculinidades e �
tica antropol�gica

Francisco Cleiton do Rego
(2014)

Movimento:
Revista de
Educação Física da
UFRGS
Caderno de
Resumos: 29o
Reunião Brasileira
de Antropologia

Educa�
�
o f�
sica escolar, esportes e normaliza�
�
o:
o dispositivo de g�
nero e a regula�
�
o de
experi�
ncias corporais

Vagner Prado e Arilda Ribeiro
(2014)

Revista Educação PUC Campinas

G�
nero, sexualidade e esporte no cinema

Allyson Ara�
jo (2015)

Revista Brasileira
de Ciência e
Movimento

Pensando o corpo travestido e transexualizado no
esporte: uma an�
lise da pel�
cula Beautiful Boxer

Paula Chaves e Allyson Ara�
jo
(2015)

Motrivivência

A Educação Física como território de
demarcação dos gêneros possíveis: viv�
ncias
escolares de pessoas travestis, transexuais e
transg�
neros

Neil Franco (2016)

Motrivivência

Escola, homossexualidades e homofobia:
rememorando experi�
ncias na educa�
�
o f�
sica
escolar
Transexualidade e Educa�
�
o F�
sica: uma revis�
o
sistem�
tica em peri�dicos das ci�
ncias da sa�
de

Vagner Prado e Arilda Ribeiro
(2016)

Revista Reflexão e
Ação, Santa Cruz

J�
ssica Serrano, Iraquitan
Caminha, Isabelle Gomes
(2017)

Performatiza�
�es queer na Educa�
�
o F�
sica
Escolar

Rafael Garcia e Leandro de
Brito (2018)

Movimento:
Revista de
Educação Física da
UFRGS
Movimento

Homens trans e atividade f�
sica: a constru�
�
o do
corpo masculino

J�
ssica Serrano, Iraquitan
Caminha, Isabelle Gomes
(2019)

Movimento

Masculinidade(s) no bal�
: g�
nero e sexualidade
na inf�
ncia

Ileana Wenetz e Christiane
Garcia Macedo (2019)

Movimento

A opini�
o de atletas e treinadores de voleibol
sobre a participa�
�
o de mulheres trans

Rafael Marques Garcia e Erik
Giuseppe Barbosa Pereira
(20200

Movimento

Também foram selecionados uma revisão sistemática sobre transexualidade e EF e um
manuscrito sobre construção do corpo do homem trans e sua relação com a atividade física
(AF) (SERRANO; CAMINHA; GOMES, 2017; 2019). Foi publicado um resumo expandido
na 29o Reunião Brasileira de Antropologia sobre transexualidade e hipertrofia muscular
(REGO, 2014) .
DISCUSSÃO
Os estudos que tratam de sexualidade, gênero, infância e EF escolar, concluem que a
escola e as aulas de EF, constituem-se de espaços generificados e excludentes para crianças
que performam um gênero dissonante à norma. O resumo expandido publicado por Rego
(2016) guarda relações com o manuscrito de Caminha, Serrano e Gomes (2019), ambos
propõem discussões acerca da masculinidade construída através da tonificação muscular e
entrevistados que relacionam definição muscular como um aspecto que remete à um corpo
masculino. O outro estudo de Caminha, Serrano e Gomes (2017), propõe uma revisão
sistemática qualitativa sobre transexualidade e AF em periódicos das Ciências da Saúde.
Nesta revisão, observou-se uma predominância de produções sobre aspectos biológicos e
psicológicos.
Para finalizar, o estudo mais recente encontrado de Garcia e Pereira (2020), se
assemelha ao estudo de Grespan e Goellner em 2014. Versando sobre o Esporte, ambos
realizaram uma pesquisa empírica em sites esportivos e culturais. As conclusões são
semelhantes: o esporte foi, e é um local de disputa que delimitam padrões de normalidade
sobre a aparência dos corpos. Os resultados indicam que majoritariamente, as pessoas são
contrárias à inserção e atuação de atletas trans com base em normas biomédicas, fisiológicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta revisão foi mapear sobre população LGBTI+ e práticas corporais.
Foram encontrados 14 estudos. O campo do conhecimento com maior aporte teórico voltado
ao tema é o campo da EF Escolar, seguido pelo campo do Esporte.
Como limitações, os resultados deste estudo implicam a exclusão da produção
internacional sobre o tema. Além disso, considerando a interdisciplinaridade da Educação

Física, termos como “atividade ���~
”; “esporte”; “sa��
” ; “exerc��ç
����
e “lazer”
poderiam ser incluídos.

A SCOPING REVIEW OF BODILY PRACTICES AND LGBTI+
POPULATION
ABSTRACT
This study aimed to map the scientific productions on bodily practices and LGBTI+
population in Brazil. The databases used were: SCIELO, LILACS, SPORTDiscus and Scopus.
Fourteen studies were included. Most of the journals in which the manuscripts were
published work on the production of knowledge in Physical Education (PE). The field of
knowledge with the greatest theoretical contribution to the topic, is scholar PE area. One
may concluded that few studies were found with the descriptors used.
KEYWORDS: Bodily Practices; LGBT; Physical Education

UNA REVISIÓN DE ALCANCE SOBRE PRACTICAS CORPORALES Y
POBLACIÓN LGBTI+
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo mapear producciones científicas sobre prácticas corporales y
población LGBTI+ en Brasil. Las bases de datos utilizadas fueron: SCIELO, LILACS,
SPORTDiscus y Scopus. Se incluyeron catorce estudios. La mayoría de las revistas en las que
se publicaron los manuscritos son de Educación Física (EF). El campo de conocimiento con
mayor enfoque teórico sobre el tema es el campo de EF Escolar. Se concluye que se
encontraron pocos estudios con los descriptores utilizados.
PALABRAS CLAVES: Practicas corporales; LGBT; Educación Física
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA DESPORTIVA DO JUDÔ PARA O
ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Lutas; Educação física
INTRODUÇÃO
O judô tem como base a máxima eficiência do corpo para a reprodução de técnicas com
um menor gasto de energia, ao utilizar a força do seu adversário para vencê-lo, portanto,
acessível a todas as pessoas independente de idade, sexo ou tamanho (BULL, 2008). Dessa
forma, o judô pode ser considerado uma ferramenta de ensino e aprendizagem não só para
competições e alto rendimento, mas como terapia, tendo em vista que, por intermédio da luta,
existe a socialização e interação com outros indivíduos (RUFFONI, 2004).
Segundo Teles e Cruz (2018), o esporte é um grande aliado para as crianças com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo melhoras nos aspectos afetivos, motor,
cognitivo e social. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é investigar as contribuições da
prática desportiva do judô para o desenvolvimento global do aluno com TEA.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa, de natureza
aplicada e que utiliza como método o estudo de caso por caracterizar e discorrer sobre uma
realidade local (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). A seleção da amostra ocorreu em
uma academia situada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a partir das aulas de judô
ministradas duas vezes na semana com uma hora de duração.
A escolha do aluno com TEA se deu através do convívio, interação, ação direta e
acompanhamento de longo prazo com o próprio, justificando, assim, o estudo de caso. Os
informantes da pesquisa foram os responsáveis pela criança, denominados por responsável 1 e
responsável 2, e a professora de judô responsável pelas aulas do aluno.
Para essa investigação, foram utilizados dois instrumentos: um Questionário
sociodemográfico elaborado pelos autores, e uma entrevista semiestruturada elaborada pelos
autores aplicada pela autora principal. As entrevistas foram gravadas, salvas e transcritas para
posterior avaliação.
RESULTADOS
Através da entrevista com os responsáveis e da professora, destacam-se algumas
contribuições da prática do judô para o aluno com TEA, como a autoproteção da criança em
situações de desequilíbrio e queda. “[...] agora ele sabe cair né? Então antes, o meu filho quando
ele caía, ele geralmente machucava o rosto [..]” (Responsável 2).
Pela percepção do responsável, o desenvolvimento da técnica de queda (ukemi) pelo
aluno no Judô proporcionou benefícios para a vida diária, controlando a forma de queda e
evitando danos físicos. Sabe-se que algumas crianças com TEA enfrentam dificuldades para
desempenharem suas atividades diárias entre outras, sendo a atividade física uma aliada para
que melhorias sejam desenvolvidas nesses aspectos (SOARES; CAVALCANTE NETO, 2015).
Outros benefícios percebidos foram na coordenação motora fina, que, segundo o
Responsável 1, melhorou bastante depois da introdução do Judô na rotina de atividades. No que
tange a socialização, a professora responsável destacou que, depois de algumas aulas, o aluno
estava bem adaptado ao ambiente de aula, tanto com outras crianças, quanto com outros adultos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da percepção dos responsáveis e da professora da criança com TEA, verificase as contribuições positiva da prática do judô no desenvolvimento global, na socialização e na
afetividade do aluno com TEA.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Pessoa com deficiência; Cultura Corporal.
INTRODUÇÃO
Este texto é resumo do TCC de graduação, tema na Educação Física Inclusiva e
sustentação na Cultura Corporal2, entendida como possibilidade de intervenção no contexto
escolar com foco na transformação dos sujeitos deste contexto, via práxis pedagógica.
Diversos desdobramentos da escola brasileira refletem árduas circunstâncias na
tentativa de proporcionar uma educação para todos, sustentada pela educação inclusiva que,
no entanto, encontra bloqueios, problemas, dilemas e dificuldades para o necessário
rompimento com o processo da exclusão. Cabe questionar a aplicação prática dos aspectos
teóricos já acumulados sobre a inclusão, o nível de apropriação dos professores e como isso se
desdobra nos espaços pedagógicos.
Na Educação Física, a inclusão é invisível ao olhar de alguns docentes, sob a alegação
de ser uma prática de ensino complexa. Isso nos remete à formação proposta pelo ensino
superior e como a apropriação deste conhecimento tem sustentado a intervenção profissional
no ambiente escolar. A partir dessas considerações destaca-se o problema da pesquisa: como a

Sem apoio financeiro.
O Coletivo de Autores (2012) desvela que a Cultura Corporal é uma construção sócio-histórica que
exerce um movimento dialético entre produção e a reprodução do modo de vida do ser humano,
atingindo a totalidade do sujeito em sua formação, pelo tratamento pedagógico dos jogos, esportes,
dança, ginástica, lutas e outras manifestações corporais.
1
2

Cultura Corporal pode dar uma direção na inclusão das pessoas com deficiência no processo
educativo das redes de ensino?
A pessoa com deficiência, ao longo do processo histórico desvela uma cultura de
exclusão/segregação presente na humanidade desde a pré-história, a qual permeia até os dias
atuais, o que remete à Cultura Corporal o papel de orientar os sujeitos envolvidos neste
contexto, cujos movimentos se expressam pela luta, pela resistência e, por muitas
dificuldades. A Educação Física se constitui como um elemento para possíveis
transformações, ao proporcionar que se construa um pacto social de igualdade nas relações
com o outro, ações providas pelo professor desta disciplina, enquanto parte de um projeto da
instituição escolar, que envolva também o aluno com deficiência, os demais alunos da turma
que ele está inserido, a família, reconhecendo as diferenças, pois cada pessoa é um ser único.
Este trabalho evidenciou as omissões ao acúmulo produzido na atualidade sobre
inclusão e diferença, os dilemas que a legislação nos imputa e as especificidades das Pessoas
com Deficiência. Todos estes aspectos fazem parte de uma teia de relações que se encaminha
para a compreensão da relevância social e científica de um processo de inclusão no ambiente
educativo.
A pesquisa empírica foi realizada com professores, egressos de IES públicas e atuação
no âmbito de escolas da região metropolitana de Goiânia. Para caracterizar as categorias de
análise da pesquisa empírica foi feita uma síntese das expressões utilizadas pelos
participantes, sendo dotadas de significados para a análise dos conteúdos obtidos. As
categorias analisadas foram: inclusão, legislação, formação, formação continuada, desafios na
Escola e Cultura Corporal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa deixa evidente o processo histórico que diz sobre a vida da pessoa com
deficiência, a qual precisa contar então com profissionais atualizados, pois a cada momento
surgem desafios latentes às mesmas, o que exige um enfrentamento diário contra as barreiras
impostas pela própria sociedade. Na teoria há um apoio nas causas inclusivas, porém, na
prática revelam-se negligências nos diversos campos profissionais, o que inclui a Educação
Física escolar. Pior ainda, é que isso ocorre nas relações sociais de um modo geral.

A Cultura Corporal é uma construção sócio-histórica que exerce um movimento
dialético entre produção e a reprodução do modo de vida do ser humano, buscando atingir a
totalidade do sujeito em sua formação, dando um tratamento pedagógico às diversas
manifestações corporais. Contudo, a prática no ambiente escolar possui um papel fundamental
para a transformação desta realidade, o que exige de nós professores, buscar a práxis
necessária para subverter este (des)ordenamento social.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Deficiência Visual; Inclusão.
INTRODUÇÃO
A inclusão é tema importante para a educação e, também, para a Educação Física. A
Lei 13.146 de 2015 regulamenta as práticas inclusivas e a diferenciação curricular, assumindo
compromisso com os alunos deficientes. O esforço deve ser empregado em todas as aulas,
reconhecendo as diferenças e buscando uma suposta igualdade entre todos, ou seja, não os
tratando como desiguais (FERREIRA; DAOLIO, 2014).
A discussão sobre a adaptação das aulas se dá não somente acerca dos recursos e
procedimentos metodológicos, mas questionando as práticas de forma que não haja
priorização das limitações e deficiências (FREITAS; SALES; MOREIRA, 2016).
O presente estudo busca entender como a inclusão dos alunos com deficiência visual
nas aulas de Educação Física Escolar vem sendo relatada em artigos publicados em periódicos
da área.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo e caráter descritivo da
produção acadêmica. Para a coleta de dados, foram selecionados 13 periódicos científicos da
Educação Física mediante o Qualis (quadriênio de 2013-2016) da revista na área: Movimento
(A2), RBCE (B1), Motriz (B1), RBEFE (B1), Motrivivência (B2); Pensar a Prática (B2);
RBCM (B2), Revista Mackenzie de Educação Física e Esportes (B3), Conexões (B4),
Corpoconsciência (B4), Arquivos em Movimento (B4), Kinesis (B5) e Caderno de Formação
(B5). Foram encontrados 197 artigos, considerando o recorte temporal de 5 anos, dos quais 17
nos critérios estabelecidos. Da leitura criteriosa dos textos emergiram temas trazidos como
categorias para a discussão.
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES
A percepção dos professores acerca do processo de inclusão de alunos com deficiência
nas aulas de educação física foi um dos temas mais verificados na literatura científica
analisada. Os artigos que deram origem à esta categoria mostram que os professores de
educação física encontram obstáculos para concretizar a inclusão do aluno com deficiência.
Os problemas mais frequentes estão relacionados a falta de formação, infraestrutura adequada
e insegurança, evidenciando que ainda existe um despreparo por parte dos professores.
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS
Os artigos que compuseram essa categoria evidenciaram que os próprios alunos com
deficiência relatam o sentimento de exclusão na educação física. Além disso, também
mencionam sobre as dificuldades enfrentadas nessas aulas, desde a falta de colaboração dos
colegas, medo de se machucar, falta de preparo dos professores, entre outros.
PROCESSO DE INCLUSÃO
Os artigos que abordaram o processo de inclusão no contexto escolar trouxeram a
discussão sobre as dificuldades para se consolidar esse processo. Ainda falta estrutura básica
adequada nas instituições de ensino e maior incentivo na formação dos docentes, para que
estejam capacitados para dar continuidade ao processo inclusão nas aulas de Educação Física
Escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, podemos afirmar que, segundo a literatura estudada, a consolidação do
processo de inclusão encontra muitos obstáculos. Entendemos que os professores são os
pilares da inclusão no ambiente escolar, mas eles se veem, na maior parte das vezes,
despreparados para lidar com os alunos com deficiência, seja esta visual ou outra. Esse
despreparo parte desde a formação acadêmica, como foi possível verificar nas publicações
analisadas. Por triste consequência, alguns profissionais sequer gostam de ter alunos com
deficiência em suas turmas. Assim, é fundamental que esses profissionais tenham uma
formação adequada para se relacionar com esse público (CASTRO; TELLES, 2020).
Concluímos que as publicações sobre o tema se mostram escassas visto que em um
recorte temporal de quase 5 anos, em 13 revistas, foram 197 os artigos que poderiam tratar do
assunto, mas apenas 17 que se enquadraram no tema. Assim, o tema da inclusão na Educação
Física escolar necessita de mais atenção deste campo de estudos.
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INTRODUÇÃO
A defesa da educação como um direito humano se configura por ser um princípio da
inclusão em educação, apresentando-se como um movimento que busca aumentar as
possibilidades de participação de todas as pessoas, e não somente de algumas. Nesse sentido,
o referencial teórico que embasa nossos estudos compreende inclusão de modo amplo,
processual, infindável e dialético que contempla questões de gênero, sexualidade, racialidade,
etnia, religiosidade, deficiência, classe social ou quaisquer outros marcadores sociais da
diferença. (SAWAIA, 2017; BOOTH e AINSCOW, 2011; CANDAU, 2020).
Com o olhar para os cruzamentos e complexidades entre ação/formação docente e
inclusão, corroboramos a preocupação não só em formar docentes para lidar com as
diferenças em suas ações profissionais futuras, mas também se os futuros docentes enquanto
seres singulares são considerados na formação (FONSECA, 2014; LEME E FONSECA,
2020). Neste recorte, enfocaremos os estudantes com deficiência que ingressaram no curso de
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a partir
da efetivação da lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016). Assim, este
resumo objetiva apresentar e refletir sobre quais foram os desafios encontrados na formação
durante o período de ensino remoto devido a pandemia Covid-19, a partir das percepções de
licenciandos com deficiência no citado curso.
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A pesquisa é de natureza qualitativa. Atualmente, 11 estudantes estão com matrícula
ativa, porém 6 se disponibilizaram a entrevista: 5 do gênero masculino e 1 feminino. Dois
possuem deficiência intelectual, 1 deficiência visual (baixa visão), 1 deficiência auditiva e 2
deficiência física.
DESAFIOS NA PANDEMIA
A UFRJ iniciou um período letivo excepcional (PLE) em agosto de 2020, por causa da
pandemia do novo coronavírus. Como a prioridade do PLE eram os concluintes daquele
semestre, nenhum estudante com deficiência cursou remotamente tal período, o que causou
certa ansiedade nos respondentes por não saber como e se voltariam a estudar diante das
incertezas do momento. Estes, então, retomaram seus estudos de forma remota em novembro
de 2020 ao iniciar o período 2020-1 e relataram desafios durante o ensino remoto como:
dificuldades de se organizar para acompanhar as aulas pelo computador com os diversos links
de várias disciplinas, especialmente com relação às aulas síncronas; de conciliar os horários
das aulas, as leituras e as tarefas com outros afazeres de trabalho ou referentes à problemas
acarretados pela pandemia; além de questões que dificultam a conexão de internet.
Ressaltamos a fala do estudante 5, que tem baixa visão e aponta a dificuldade em ter
materiais mais acessíveis: “tive alguns problemas por professores usarem digitalização de
livros, e muitos desse livros antigos, quando escaneados perdem muito a qualidade” e a fala
da respondente 6 sobre a necessidade de ter algum apoio para acompanhar com qualidade as
aulas: “Tudo no ensino remoto é difícil. Eu até consigo, mas sempre peço ajuda. Porque
sozinha me enrolo”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto da Educação Física, considerando seu histórico excludente de ênfase no
rendimento e na aptidão física, problematizar a operacionalização da inclusão, o acesso e
permanência desses professores/as em formação no ensino superior é fundamental,
especialmente em tempos tão difíceis devido a pandemia, onde as desigualdades materiais se
evidenciaram. A partir deste breve recorte, apontamos para a necessidade de maior suporte
aos estudantes no que se refere à disponibilidade de materiais mais acessíveis às suas
necessidades específicas, a maior aproximação dos docentes, apoio de monitores ou recursos

humanos equivalente e disponibilização de recursos materiais de acesso à internet, de modo a
viabilizar a participação ativa considerando a formação na e para a perspectiva inclusiva.
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INTRODUÇÃO
A educação inclusiva vem sendo pauta de diversas discussões em âmbito nacional e
internacional, especialmente a partir da década de 1990, com importantes documentos
abordando essa temática. Têm-se como exemplos a Declaração de Salamanca (1994) e a Lei
de Diretrizes e Bases Da Educação (BRASIL, 1996), que apontam para uma modificação das
estruturaras sociais e educacionais a fim de incluir estudantes com deficiências ou
dificuldades de aprendizagem.
Entretanto, apesar dessa discussão perpassar a escola por três décadas, os professores,
mais especificamente os de educação física, enfrentam diariamente dilemas relacionados à
inclusão. Embora a educação física seja vista como facilitadora do processo inclusivo,
historicamente, professores têm

relatado desafios como a insuficiência de materiais e de

formação complementar (RODRIGUES, 2003). Nesse sentido, o objetivo do resumo é
apresentar parte de um projeto guarda-chuva, que se justifica à medida que busca identificar e
analisar os dilemas e desafios enfrentados por professores de escolas públicas na cidade do
Rio de Janeiro frente à educação física inclusiva e discutir possíveis estratégias utilizadas para
solucionar os problemas identificados.
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METODOLOGIA
Na primeira etapa do projeto foi feita uma revisão de literatura para identificar dilemas
e desafios já relatados e que serão usados como caminho para a discussão sobre os dilemas
atuais. Depois, será realizada uma análise qualitativa dos dados a serem coletados, via
questionário semiestruturado, de professores de educação física que atuem na educação
infantil ou no primeiro ciclo do ensino fundamental, e que trabalhem ou já tenham trabalhado
com alunos com deficiência em turmas das redes estadual ou municipal do Rio de Janeiro. E
os dados apresentados no questionário serão avaliados através da técnica de análise de
conteúdos, no qual o material é classificado em categorias (BARDIN, 2011).
DESCRIÇÕES E RESULTADOS
A literatura apresenta, de maneira geral que os professores de educação física ainda
encontram dificuldades de alcançar a inclusão de todos os alunos às suas aulas. Isso se dá,
principalmente, por conta de dilemas e desafios enfrentados desde a formação inicial até a
atuação profissional nas escolas. Fiorini e Manzini (2014) destacam que professores do ensino
fundamental relatam não ter tido contato com uma disciplina de educação física inclusiva ou
adaptada em sua formação inicial. Também expuseram problemáticas ligadas à família, ao
recurso pedagógico e à questão administrativo-escolar.
Através dessa percepção, pôde-se formular o objetivo da pesquisa, que no momento
encontra-se em andamento. Resultados preliminares permitiram a elaboração de categorias
norteadoras das perguntas, sendo elas: Informações pessoais e profissionais; Formação dos
professores; Experiência profissional e com a educação física inclusiva; Percepções, dilemas e
desafios na educação física inclusiva; Apoio administrativo-escolar; Estratégias utilizadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a pesquisa poderá proporcionar reflexões sobre a prática pedagógica
do professor de educação física no que tange à inclusão. Os resultados preliminares levam a
uma reflexão sobre o contexto atual e a necessidade de olhar para além da deficiência ou
dificuldade de seu aluno, mas também para os desafios e estratégias possíveis para a inclusão.
Constata-se ainda que, as limitações impostas pela pandemia de COVID-19 mostramse como um desafio a mais para as discussões no contexto escolar. Os resultados devem ser

contextualizados, levando em conta a atual conjuntura na discussão acerca da educação física
inclusiva.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E PRÁTICAS INCLUSIVAS: LIMITES
E POSSIBILIDADES NO TRATO COM INDIVÍDUOS COM
MICROCEFALIA1
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Universidade de Pernambuco (UPE)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Inclusão; Microcefalia.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa debate a relação entre Educação Física Escolar e Inclusão. Sabe-se que o
tema inclusão não esteve sempre em voga nesse ambiente formativo, no entanto, no decurso
do tempo atentou-se para a necessidade de ressignificar este componente curricular numa
perspectiva inclusiva.
Nesse sentido, durante a pesquisa bibliográfica notou-se a escassez de trabalhos que
subsidiassem uma prática inclusiva no chão da escola. Escassez mais atenuante em se tratando
de discentes com microcefalia nas aulas de Educação Física.
Análises bibliográficas e documentais representam a primeira fase da pesquisa ainda
em andamento. A coleta de dados realizou-se em revistas e periódicos que tratassem como
temas a criança com microcefalia e a educação inclusiva nas aulas de Educação Física.
Para este ensaio, inclui-se também a pesquisa de artigos e textos em sites relevantes
academicamente como os da Cnpq/CAPES e do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
(CBCE) atentando para descritores como: Educação, Educação Física Escolar, Inclusão e
Microcefalia. Ademais, analisaram-se também documentos oficiais e leis acerca da inclusão.
Pelo exposto, este texto tem por objetivo relatar a escrita inicial com vistas à produção
de um trabalho de conclusão de curso (TCC) discutindo os limites e possibilidades da
utilização de práticas inclusivas na Educação Física no trato com indivíduos com
microcefalia.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO
Silva (1987) relata o cenário dos indivíduos com especificidades na idade média, onde
estes eram vistos como indivíduos amaldiçoados. Compreende-se no decurso da história da
humanidade que os indivíduos considerados inábeis para práticas de atividades comuns eram
constantemente excluídos do convívio social.
Nesse ínterim se distanciando do paradigma exclusivo, o inclusivo; é o processo pelo
qual a sociedade e o portador de deficiência procuram adaptar-se mutuamente visando uma
equidade de oportunidades.
Nesse sentido, observa-se a importância de fazer do componente curricular Educação
Física um espaço inclusivo. Para isso O Coletivo de Autores (1992), por exemplo, argumenta
que a Educação Física precisa romper com o paradigma do alto desempenho, da competição e
da formação de atletas, pois essa concepção parte da valorização do mais ágil, mais forte e
mais apto, ocasionando, portanto, a exclusão dos discentes que porventura não pertençam a
esses padrões.
MICROCEFALIA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: POSSIBILIDADES A PARTIR DA
INCLUSÃO
A Microcefalia é uma condição neurológica caracterizada por anormalidades no
crescimento do cérebro dentro da caixa craniana e em sua maioria, os bebês possuem
consequências irreversíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
Conforme a Organização Mundial da Saúde, na realidade de um indivíduo
microcefalico

estão

inseridas

especificidades

como,

por

exemplo,

o

atraso

no

desenvolvimento neurológico, mental e psíquico. Ademais, em 2015, o Ministério da Saúde
declarou estado de emergência sanitária nacional devido a um surto de bebês com
microcefalia ocorrido nos estados da região nordeste, mais especificamente em Pernambuco.
Nesse sentido, esse estudo ainda em andamento, busca analisar as possibilidades no
que concerne a inserção desses indivíduos enquanto discentes nas aulas de Educação Física
Escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo é expor e dialogar acerca das possibilidades da inserção dos
discentes com microcefalia nas aulas de Educação Física Escolar. Para isso, torna-se
necessário adentrar no paradigma da inclusão e com isso desmistificar que discentes com
especificidades não são capazes de estarem em conjunto com os demais.
Nesse ínterim, o estudo busca, quando em sua completude, compreender, analisar e
expor acerca das possibilidades e limites da inserção dos supracitados indivíduos nas aulas de
Educação Física Escolar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Administração dos Cuidados ao Paciente; pessoas com deficiência;
atividade física.
INTRODUÇÃO
Durante pandemia causada pelo vírus SARSCOV-2 ações de distanciamento social
impostas como medidas de contingência da doença, embora muito importantes, trouxeram
consigo dificuldades de acesso à Prática de Atividade Física (PAF); soma-se a isto que os
serviços de atendimento de urgência estão com superlotação dos sistemas de saúde, o que
dificulta o acesso a tais serviços (SÃO PAULO, 2020), demandando maior atenção dos
profissionais para prevenção de intercorrências durante a PAF, o que pode ser aumentao o
caso de Pessoas com Deficiência - PcD (MELO, 2018).
Objetivo: Analisar o perfil de profissionais que oferecem PAF para PcD, verificando
como eles se auto-avaliam em relação ao conhecimento sobre riscos desta prática.
Procedimentos metodológicos: Trata-se de um estudo de campo, realizado no Estado de São
Paulo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos UNIMEP sob parecer:
4.236.331, com profissionais que atuam/atuavam com PAF para PcD.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a coleta dos dados, usamos um questionário elaborado para este fim, com
questões sobre perfil sociodemográfico e auto-avaliação de conhecimentos sobre cuidados e
procedimentos em situações específicas, que requerem cuidado diferenciado. As questões
sobre conhecimento específico foram dadas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos,
sendo 1 o menor conhecimento; o escore total de cada profissional foi calculado
considerando-se a somatória de seus pontos. O questionário foi inserido na Plataforma Survio
e distribuído em mídias sociais dos pesquisadores através do método Snowball (Bodas; Peleg,
2020). As coletas foram entre 06/02/2021 a 10/03/2021, período em que o estado de São
Paulo encontrava-se na fase vermelha, do plano São Paulo (SÃO PAULO, 2020).
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Foi realizada análise descritiva com cálculo da média e desvio padrão, distribuição de
frequência, teste de correlação de Spearman, com p <0,05. A consistência interna das
respostas foi avaliada com o teste Apha de Cronbach (CROMBACH, 1951); Todas as
análises foram realizadas com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 20 (IBM Corporation).
RESULTADOS
Participaram 57 profissionais, 71,90% mulheres, com idade média de 38,49 ±10,22
anos; 82,5% declararam trabalhar com PcD antes do início da pandemia. Durante o período de
distanciamento social analisado; 35,1% dos profissionais afirmaram oferecer atividades
presenciais e em grupos. O tempo de prática profissional foi 10,33± 12,19 anos; o espaço de
trabalho mais citado foi a escola 52,60%; 40,40% recebem entre dois e três salários mínimos;
A consistência interna do instrumento foi alta, com α= 0,84; 57,9% dos profissionais
declararam

nível insuficiente de conhecimento sobre intercorrências e

ou cuidados

específicos durante PAF, sendo os mais citados, casos de convulsão e disreflexia autonômica
e Covid-19 e pessoas com deficiência, sendo o escore máximo de avaliação 40, o mínimo 1 e
o escore médio total 22,66.. Houve associações estatísticas significantes entre as variáveis
conhecimento e idade rho=-0,265 e conhecimento e formação acadêmica rho=-0,283, para
p<0,05.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto sugere-se ações de acolhimento aos profissionais, promovendo
esclarecimentos sobre estas especificidades e medidas de segurança que devem ser tomadas,
ressaltando-se que PcD pertencem ao grupo risco aumentado de morte pela Covid- 19 (ZHOU
et al., 2020).
REFERÊNCIAS
BODAS, M.; PELEG, K. Self-Isolation Compliance In The COVID-19 Era Influenced By
Compensation: Findings From A Recent Survey In Israel. Health Affairs, v. 39, p. 936–941.
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00382 . Acesso em 15 fev. 2021
CRONBACH, J. L. Coefficient alpha and the internal structure of test. Psychometrika. V16,
p.297–334. 1951.
MELO, M. E. Doenças Desencadeadas ou Agravadas pela Obesidade: ABDESO. 2018.
Disponível em: http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/28/5521afaf13cb9.pdf. Acesso
em 08 de fev. 2021.
SÃO PAULO. Decreto nº 64.994 de 28 de maio de 2020, Dispõe sobre a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020. Diário Oficial do
Estado de São Paulo, São Paulo, v.130, n.101, p.1, 28 maio 2020.
ZHOU, F. et. al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. v.6736, n.20, p.9, 2020.
doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.

PRODUÇÃO DE MODELO TRIDIMENSIONAL CÉLULA MUSCULAR
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Histologia; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Segundo a Lei Brasileira de Inclusão “a educação constitui direito da pessoa com
deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida [...] (Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015). Inclusão educacional é a aquisição
e o desenvolvimento de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando
necessidades específicas dos alunos, e das áreas de conhecimento. A Citologia, Histologia e
Embriologia são áreas do ensino que abordam estruturas e processos que ocorrem na dimensão
microscópica, e o aprendizado destes conteúdos depende da capacidade de abstração, da
habilidade de visualização espacial de estruturas e processos, além dos conhecimentos teóricos
(OLIVEIRA et al., 2012). Esse desafio é maior para os estudantes com deficiência visual. O
objetivo deste trabalho é relatar a experiência de produção de material didático, do tipo modelo
tridimensional (3D), sobre a célula muscular estriada esquelética, adaptado para estudantes da
educação superior, com deficiência visual.
METODOLOGIA
Para a produção do modelo 3D foram definidas as características morfológicas, a partir
de imagens de microscopia eletrônica de transmissão e simulações da célula muscular
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(sarcolema, túbulo transverso, miofibrila, sarcômero, retículo sarcoplasmático, tríade e
mitocôndria). Em seguida foram selecionados materiais de fácil acesso, durabilidade, baixo
custo. Foram utilizados: disco de isopor maciço, tela de plástico para viveiro, folha de
emborrachado EVA (etileno acetato de vinila), flutuador de espuma ou macarrão de piscina,
rede de espuma para proteção de frutas, fios plásticos, tampas de desodorante e palito de
churrasco. A forma, localização e estruturas favoreciam o reconhecimento tátil. O modelo foi
utilizado pelos estudantes com o apoio dos monitores e orientação da professora.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
A proposta do modelo didático surge da necessidade da turma recrutando uma série de
sugestões e estudos discutidos em reuniões da equipe de monitoria. Essas discussões
favoreceram o planejamento do modelo tridimensional aproximando da microscopia referência.
Ressalta-se que estudantes de Licenciatura em Educação Física e Farmácia faziam parte da
equipe de monitoria. O modelo tridimensional busca a aprendizagem através da exploração
tátil, promover autonomia e contribuir com direito à educação do estudante com deficiência
visual, sendo estendido aos demais alunos da turma. À demanda por raciocínio espacial e
correspondência entre as visões 2D e 3D das estruturas biológicas, como também, interpretar
conceitos espaciais por meio da manipulação e interação tátil, portanto, apresentam caráter
inclusivo (MEIRA et al., 2015; AGUIAR, 2016; LEÃO, 2018). Possibilitando aos monitores
pensar alternativas a produção, aplicação e análise de materiais didáticos educacionais,
assumindo os desafios da educação de alunos com deficiências e/ou dificuldades de
aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa experiência permitiu concluir que é possível favorecer o processo de ensinoaprendizagem inclusivo na educação superior, através do planejamento e produção de materiais
didáticos complementares, com a colaboração da monitoria, contribuindo para a formação
acadêmica de alunos e monitores.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Educação Física escolar; ensino remoto.
INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão Educação Física Escolar na perspectiva inclusiva (PEFEPI) e o
subprojeto Educação Física do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) atuam coletivamente numa escola municipal do Rio de Janeiro por meio da parceria
entre professores/as em formação, professoras do município e a coordenadora dos projetos.
Ambos os projetos estão vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo
em comum a ênfase na iniciação à docência e a aproximação da universidade com a escola,
permeado pela perspectiva inclusiva.
Com base em Sawaia (2017), Booth e Ainscow (2011) e Santos, Melo e Fonseca
(2009), nosso trabalho apoia-se em um conceito de inclusão amplo, processual, infindável e
dialético, que busca problematizar e minimizar exclusões envolvendo marcadores sociais da
diferença. Para isso, utilizamos como estratégias pedagógicas inclusivas o ensino colaborativo
entre todos/as os/as integrantes dos projetos e a diversificação de conteúdos (FONSECA E
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RAMOS, 2017), para ampliar a participação e autonomia dos/as estudantes e construir ações
pedagógicas que se distanciam de práticas corporais voltadas somente à aptidão física, sem
reflexão e sem relação com a realidade vivenciada.
Assim, os inúmeros problemas enfrentados no ensino remoto decorrentes da situação
de pandemia da Covid-19 nos fazem refletir: o distanciamento físico também influencia para
um distanciamento emocional entre docente/estudante e estudante/estudante? Houve
diminuição na troca de afetos e dos vínculos? Pensando nos conceitos de inclusão e de
amorosidade/autonomia (FREIRE, 1996; 1999), objetivamos apresentar e refletir sobre as
percepções de estudantes do 6º e 7º anos a partir de dinâmicas sobre sentimento/expectativa
para a disciplina no ensino remoto. Essas são turmas regulares que possuem também
estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista.
REFLEXÕES...
Uma proposta assíncrona elaborada no Padlet propunha que fizessem uma livre
apresentação de si para que nos conhecêssemos melhor. Percebemos a expectativa e
ansiedade pela volta às aulas presenciais, conhecer a escola e os colegas.
Na atividade síncrona, buscamos interagir e estabelecer um vínculo com os/as
estudantes. A dinâmica, com intuito de trabalhar essas informações ao longo do semestre de
acordo com interesse deles/as, consistia em escrever no centro de uma folha o próprio nome,
num dos cantos algo que gostam de fazer, que podem ensinar e no outro um sentimento/
expectativa para a disciplina. Enfocamos nesta última: "mais amor 'pro' mundo", "com amor,
sem estresse", "sem brigas"; “Que as professoras sejam valorizadas”, “O amor que vocês dão,
acho incrível, porque metade do dia não passo com minha mãe porque ela trabalha, eu passo
com vocês e recebo muito amor e carinho.”
A maioria relatou sentimentos e expectativas mais amplos, para além da disciplina,
porém muito válidas. Nossa prática pedagógica, considerando a perspectiva inclusiva, busca
valorizar as experiências singulares e o protagonismo de cada estudante objetivando a
participação de todos/as, por meio de uma educação física que considera múltiplas linguagens
e abordagens, especialmente nesse momento pandêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que a pandemia afetou toda a sociedade de diferentes formas. Assim, embora
seja possível identificar lacunas nas relações provocadas pelo ensino remoto, nossa análise
segue em andamento dada a complexidade do momento, na tentativa de minimizar o
distanciamento afetivo entre docente/estudante e estudante/estudante. Nosso fazer
pedagógico, alicerçado na perspectiva inclusiva, enfatiza construções afetivas e colaborativas,
expressadas de diversas maneiras, considerando as singularidades e realidades vividas mesmo
em tempos remotos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Preconceito; Cultura Negra; Educação Física Escolar.
INTRODUÇÃO
A construção da identidade se dá por meio das experiências e interações da criança
com o seu meio social (igreja, família, amigos, escola, sociedade). A escola normalmente é o
primeiro ambiente social fora do universo familiar que a criança tem contato, nela acontecem
novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros.
Um ambiente saudável, farto em interações, que acolha as especificidades de cada indivíduo e
promova o reconhecimento das diversidades, favorece a construção da identidade, bem como
de uma imagem positiva.
JUSTIFICATIVA
O preconceito racial ainda permeia nossa sociedade e por consequência nossas salas
de aula. Em nosso cotidiano escolar nos deparamos com situações de conflitos entre os alunos
que nos levam a refletir sobre este tema. Infelizmente, vemos crianças ainda muito novas
sofrendo injúria racial, e principalmente, meninas sofrendo com situações de racismo por
causa dos seus cabelos crespos.
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Em nossa prática docente presenciamos algumas situações relacionadas ao preconceito
racial. Percebemos que as manifestações culturais de matriz africana, por vezes, são mal
vistas pela comunidade escolar, e quase sempre atreladas a religiosidade.
É muito comum nas atividades em duplas (danças, brincadeiras, ginástica) também
percebermos que os alunos evitam meninas negras para serem seus pares, muitos inclusive
colocam apelidos, os quais desumanizam as meninas.
O silêncio dos professores pode contribuir para legitimar a atitude do opressor e fazer
com que essas meninas sofram caladas. Nós professores, temos a obrigação moral de romper
com o silêncio pedagógico e tratar o racismo em nossas aulas, por isso resolvemos
desenvolver este projeto para promover uma conscientização acerca da diversidade e a
valorização da identidade negra.
OBJETIVOS
Promover intervenções pedagógicas através de práticas que venham problematizar,
refletir e reorganizar o entendimento dessas relações no contexto escolar. Valorizar
semelhanças e diferenças, promover atitudes de respeito às individualidades e desenvolver a
autoestima das crianças.
METODOLOGIA
A Educação Física pode ser entendida como uma disciplina que trata,
pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada de cultura corporal
(COLETIVO DE AUTORES, 1992). Neste sentido utilizaremos a concepção crítico
superadora, onde não se deve apenas satisfazer um discurso pedagógico, mas sim promover a
prática da teoria e poder teorizar a prática.
Tal projeto poderá ser aplicado em todas as séries do ensino fundamental pela
relevância do tema. Contudo realizamos nas turmas de 1º e 2º anos devido a organização do
horário escolar.
As aulas estão pautadas na explicação e contextualização dos conteúdos ao início das
aulas, rodas de conversas, valorização do conhecimento prévio do aluno, discussão em grupo,
aulas práticas, aulas teóricas.

DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES DO PROJETO
1ª ATIVIDADE: A professora fará a leitura do livro “Diversidade” de Tatiana
Belinky. Após, perguntaremos aos alunos se os mesmos sabem o significado da palavra
Diversidade.
2ª ATIVIDADE: Apresentar as gravuras da artista norte americana Kethura Ariel.
3ª ATIVIDADE: Realização de autorretrato. Enquanto desenham, a professora
colocará a música “Tô de bem” de autoria de Marcela Mendonça.
4ª ATIVIDADE: Oficina de Penteados Afro. Os alunos escolherão uma gravura da
Kethura para reproduzir o penteado e/ou a gravura.
5ª ATIVIDADE: Apresentar vídeos de danças afro e vivenciar alguns passos.
6ª ATIVIDADE: Dividir a turma em grupos mistos, pedir que criem e apresentem uma
coreografia com os passos vivenciados e/ou com passos que eles quiserem criar.
7ª ATIVIDADE: Refazer a atividade de autorretrato. A professora fará a oferta de
espelho e de lápis com vários tons de pele para que as crianças possam ser mais fidedignas
nos autorretratos.
AVALIAÇÃO
A avaliação acontecerá de forma processual, feita através dos bate papos, relatos,
fotos, análise do autorretrato e observações.
REFERÊNCIAS
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VIVENCIANDO O MOUNTAIN BIKE NA ESCOLA: UMA
PROPOSTA LÚDICA E INCLUSIVA1
Maria da Conceição Dantas do Nascimento,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Maria Aparecida Dias,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Inclusão; Práticas Corporais de Aventura.
INTRODUÇÃO
As práticas corporais de aventura na escola possibilitam ao aluno a vivência de forma
lúdica com os seus diversos contextos relacionados as emoções, diversidade, prazer e porque
não dizer aventura. Nas aulas de Educação Física a ludicidade é um dos princípios formativos
bem marcante, não só nos jogos ou brincadeiras, como também presente nas práticas
corporais de aventura. O lúdico significa divertimento, entretenimento, o que dá prazer e
diversão as pessoas envolvidas (MARCELLINO, 1999). Com a aprovação da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) em dezembro de 2017, as práticas corporais de aventura se
constituem como unidade temática nos currículos de Educação Física escolar no Ensino
Fundamental e Médio. A cada dia essa temática vem ganhando espaço e aumentando o
discurso entre os professores e alunos com possibilidades de serem trabalhadas nas aulas.
Assim, contribuindo nos fatores educacionais, sociais e inclusivos dos participantes. Nesse
contexto o trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aula com a modalidade mountain
bike na perspectiva inclusiva, estimulando o ambiente lúdico nas aulas de Educação Física
escolar, com objetivo de refletir sobre as diferenças e limitações de pessoas com e sem
deficiência nas atividades de aventura na escola.
METODOLOGIA
No tocante aos procedimentos metodológicos optamos pelo relato de experiência que
consiste em descrever a aula como foi realizada partindo dos depoimentos dos próprios
1
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envolvidos por meio da abordagem qualitativa. Realizamos uma aula na qual o aluno viria
com sua bicicleta para escola e no horário da aula de Educação Física faríamos a aula e
conversaríamos um pouco sobre aquela experiência. Pensando na inclusão do aluno com
deficiência, podemos refletir nas seguintes variações: o aluno com deficiência pode ser
conduzido em outra bicicleta; o aluno pode usar sua cadeira de rodas; se na turma houver
algum aluno deficiente visual ou motora e não saibam andar de bicicleta, dois colegas podem
auxilia-lo na vivencia com essa prática, dependendo da condição e nível da deficiência deve
ser planejada a sua inclusão na aula. Os participantes produziram material com as seguintes
propostas: Fale sobre sua experiência na aula de mountain bike na escola? E uma atividade de
desenhar com a proposta: Faça um desenho sobre nossa aula. Nesse caso trabalhamos com
alunos dos 6° e 7° ano do Ensino Fundamental.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Observamos a participação empolgante dos alunos com essa experiência, muitos que
nunca tinha vivido essa experiência de andar de bicicleta ao lado de colegas, outros que nem
sequer tiveram o contato com a bicicleta e naquele momento deram suas primeiras pedaladas
e trago algumas falas retiradas das atividades que foram propostas: “hoje foi um dos mais
felizes dias da minha vida”, “irei chamar meu pai para andar de bicicleta”. Também nos
chama atenção a riqueza de detalhes nos desenhos produzidos. Os resultados alcançados com
esse estudo refletem a seguinte questão: a inclusão implica uma mudança de perspectiva
educacional, pois não atinge somente alunos deficientes, mas também aqueles que apresentem
alguma dificuldade no aprendizado. Partindo dessas discussões a escola para muitos alunos é
o único espaço de acesso ao conhecimento, onde se aprende uns com os outros, levando em
consideração para o aluno ser um momento lúdico cheio de aprendizagem em contato com o
externo, fora das paredes da escola. É importante perceber que os planejamentos devem
redefinir voltados a uma escola que seja inclusiva, voltada a uma educação livre, sem
preconceitos e que valorize as diferenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise e discursão observamos que as práticas corporais de aventura se
enquadram muito bem nos contextos lúdicos e inclusivos. Podendo acontecer dentro das aulas

de Educação Física escolar, ampliando as possibilidades de participação do aluno com
deficiência. Considerando o relato de experiência queremos deixar claro que a aula pode ser
adaptada a qualquer outra realidade visando melhores resultados no aprendizado dos alunos e
que as atividades de aventura estejam presentes nas mais variadas perspectivas e que motive
mais pessoas a delas participarem.
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RESUMO
Analisa uma experiência pedagógica mediada pela capoeira com 10 crianças em situação de
acolhimento social, atendidas pela Casa Lar “Instituto Vida”, localizada em Serra/ES. Por
meio de práticas pedagógicas que reconheceram e valorizaram as agências das crianças e as
suas produções culturais, avaliamos que a experiência analisada favoreceu o
desenvolvimento da cidadania reclamada de seus participantes.
PALAVRAS-CHAVE: criança 1; capoeira 2; Cidadania reclamada 3.
INTRODUÇÃO
De maneira geral, a infância é a categoria geracional mais afetada pela pobreza e pelas
desigualdades sociais. De acordo com Sarmento, Fernandes e Tomás (2007, p. 1) a infância é
o grupo social mais vulnerável “[...] entre todos os grupos e categorias sociais excluídas, quer
pela relativa invisibilidade face às políticas públicas e aos seus efeitos, quer por que é
geralmente excluída do processo de decisão na vida colectiva.”.
Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2018, indicam que existem no
Brasil 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos, em situação de acolhimento
social. Segundo esses dados, parte considerável dos acolhidos possui família.
Os principais motivos das crianças estarem abrigadas, segundo Silva (2004), são:
“carência de condições socioeconômicas das famílias; o abandono pelos pais ou responsáveis;
violência doméstica; dependência química dos responsáveis; morte dos responsáveis; prisão e
o abuso sexual por parte dos responsáveis”. Uma parcela considerável da população infantil
Apoio financeiro FAPES 013/2021.
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se insere em um quadro em que esses problemas sociais estão presentes, embora a maioria
dessa parcela não esteja acolhida por abrigos sociais (VECTORE; CARVALHO 2008).
De acordo como o Sistema Único de Assistência Social (Suas) o principal objetivo do
abrigo institucional é promover o acolhimento dos indivíduos com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a sua proteção integral. Existem várias unidades
de acolhimento social, que variam de acordo com o público-alvo. Quando se trata de crianças
e adolescentes, a modalidade de acolhimento é a Casa Lar ou o Abrigo Institucional.
Mesmo possuindo uma tarefa nobre, de relevante importância social, no sentido de
acolher e buscar reconstruir os vínculos familiares de crianças e adolescentes em situação de
extrema vulnerabilidade, muitas instituições não possuem um trabalho pedagógico
sistematizado, para preencher o tempo relacionado ao contraturno escolar. Em que pese toda a
dedicação dos gestores, geralmente realizada de forma voluntária e filantrópica, as
crianças/adolescentes acolhidos por essas instituições passam grande parte do tempo de forma
ociosa, com pouco acesso às atividades de lazer, de caráter socioeducativo, que contribuam
para o desenvolvimento pessoal e coletivo desses sujeitos. Oliveira (2014, p. 40) ressalta que
“[...] o uso tempo das crianças que residem em instituições é limitado pelo fato de a
instituição possuir uma rotina padronizada, em que nem sempre os adultos (cuidadores) estão
disponíveis para se envolverem em atividades lúdicas com a criança”.
As atividades socioeducativas mediadas pelos adultos podem promover a cidadania de
crianças e adolescentes acolhidos por abrigos sociais. Referimo-nos a um modelo de
cidadania reclamada, constituída na heterogeneidade das diferenças, em que os sujeitos são
capazes de dizer e pensar sobre si (STOER; MAGALHÃES; RODRIGUES, 2004). Esse
modelo de cidadania opõe-se à cidadania tutelada, cuja condição de cidadão é outorgada pelo
outro, gerando uma passividade dos sujeitos na luta e na busca pelos seus direitos.
Na perspectiva da cidadania reclamada, é preciso desenvolver práticas pedagógicas
que assegurem a autonomia e a participação coletiva dos envolvidos. Crianças e adolescentes
devem ser ouvidos e as suas agências valorizadas, para que exerçam o direito de escolher e
construir aquilo que consideram bom para si. Para Arantes (2009, p. 4), “[...] pensar os
direitos humanos de crianças e adolescentes requer o reconhecimento de uma tensão, mas não
necessariamente de uma contradição, entre pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos,
entre proteção e autonomia”.

Diante do exposto, este relato de experiência tem como objetivo descrever e analisar
alguns episódios de um trabalho com a capoeira que almeja desenvolver a cidadania
reclamada de crianças atendidas pela Casa Lar no município de Serra/ES. Nesse sentido,
busca-se reconhecer e valorizar as suas agências e práticas autorais nas relações que
estabelecem com essa manifestação cultural.
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Trata-se de um relato de experiência, ocorrido no segundo semestre de 2019, em que a
prática pedagógica com a capoeira foi desenvolvida na Casa Lar “Instituto Vida”, localizada
no município de Serra/ES. No período analisado, ocorreram 24 mediações pedagógicas.
Participaram desse processo, 10 meninos, com idades entre 3 e 14 anos. Os dados foram
produzidos por meio da observação participante e registrados em diário de campo.
Abib (2004) considera que as manifestações da cultura popular, como a capoeira,
contribuem para os processos educativos não-formais. Corroborando com o pensamento de
Pedro Abib, Falcão (2004, p. 12), reconhece “[...] que a capoeira se consolidou fora de
instituições formais de educação, como nos largos, nas ruas, nas maltas e não na escola ou na
universidade.” Ressalta ainda sobre a importância das possibilidades de intervenções com a
capoeira nos espaços não formais que, “[...] na organização do trabalho pedagógico,
permeiam nexos que dizem respeito à realidade social, [...]” apontando para uma necessária
articulação entre formação, cultura e trabalho pedagógico (FALCÃO, 2004, p. 15-16).
Segundo Gohn (2007), esses processos educativos acontecem em organizações sociais,
geralmente fora da escola e proporcionam ao sujeito o conhecimento de sua própria
experiência, em relação social com o outro.
Dentro dos limites deste texto, apresentaremos duas experiências, uma com as crianças
mais velhas e outra com as crianças menores, que denotam as práticas autorais e a
coparticipação dos sujeitos nas relações que eles estabelecem com a capoeira, favorecendo,
dessa forma, o desenvolvimento da cidadania reclamada.
Com base em Bernard Charlot (2000), partimos da compreensão de que todo saber é
uma relação com o objeto do saber. Para esse autor, “[…] aprender faz sentido por referência
à história do sujeito, às suas expectativas, à sua concepção de vida […] (CHARLOT, 2000, p.
72). No processo de mediação pedagógica com a capoeira, consideraremos as subjetividades

das crianças, os seus interesses, necessidades e expectativas, ou seja, aquilo que faz sentido
para elas. Segundo Charlot (2000, p. 54), “[…] para haver atividade, o sujeito deve mobilizarse; para que se mobilize, a situação deve apresentar um significado para ele”. As mediações
com a capoeira não foram externamente orientadas, mas construídas com as crianças e
não para elas.
A experiência analisada com as crianças mais velhas (entre 10 e 14 anos), demonstra a
maneira peculiar em que elas se apropriaram e ressignificaram a capoeira, articulando-a com
uma música e coreografia de seu interesse, como descreve o seguinte relato, extraído do diário
de campo:
Ao chegar na Casa Lar, as crianças vieram correndo e falando: “Tia, olha a
dança de capoeira que inventamos”. Pediram para colocar uma música no
celular e mostraram uma dança que tinham criado. Em determinada parte, a
letra da música dizia “entra na roda e ginga”, nesse momento eles gingavam
e associaram a dança com a capoeira, unindo o que aprenderam nas aulas de
capoeira com a coreografia de uma música que gostavam. (DIÁRIO DE
CAMPO, 27/11/2019).

Com base nos pressupostos da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2013),
compreendemos que a ação social da criança não se restringe à reprodução do mundo adulto.
Concebemos as crianças como produtoras de culturas, como atores sociais, que participam
ativamente em seus processos de desenvolvimento e de socialização. Retirar as crianças da
situação de anomia social e concebê-las como sujeitos de direitos implica, dentre outras
coisas, reconhecer e valorizar as suas agências nos processos socioeducativos nas quais estão
inseridas. No episódio relatado, as produções culturais das crianças foram valorizadas e
compartilhadas com toda a instituição, por meio de uma apresentação.
A segunda experiência relatada, diz respeito à coparticipação das crianças pequenas
(entre 3 e 9 anos) na construção das aulas. Elas pediram que fizéssemos um “caça ao tesouro”
com a capoeira, atendendo, dessa forma, o seu inalienável direito e interesse em brincar, como
demonstra o seguinte excerto, extraído do diário de campo:
Ao final da aula, uma criança de sete anos pediu: “Tia, na próxima aula
vamos fazer um caça ao tesouro?”. Perguntamos para as crianças se elas
gostariam de brincar de caça ao tesouro e elas foram unânimes em aceitar,
elas adoraram a ideia do colega. Fizemos um caça ao tesouro temático com a
capoeira, que possibilitou uma relação dialógica com as crianças durante
toda a brincadeira, considerando as suas autorias e criações durante cada
etapa explorada. (DIÁRIO DE CAMPO, 19/12/2019).

A brincadeira permitiu que as crianças manifestassem a sua autonomia e a sua
criatividade, elas tiveram as suas subjetividades valorizadas e puderam interpretar a capoeira
por meio de uma ação lúdica que fizesse sentido para elas. Segundo Redin (2009, p. 120),
“[...] as crianças inovam nos arranjos que fazem, nos materiais que utilizam, tornando essa
interpretação criativa. O brincar é em si um ato de criação”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesses breves relatos, percebemos as crianças como construtoras e como sujeitos
ativos em seus processos de socialização. Esse modelo pedagógico tem favorecido o
desenvolvimento da cidadania reclamada, pois elas são concebidas como sujeitos capazes de
pensar e agir sobre si. Para isso, é preciso estarmos atentos às práticas cotidianas das crianças
e às suas vozes, que se manifestam por meio de diferentes linguagens, para compreendermos,
por meio de um olhar atento e de uma escuta sensível, os seus interesses, necessidades e
possibilidades.

CLAIMED ENFRANCHISEMENT IN THE PEDAGOGICAL
MEDIATIONS OF CAPOEIRA WITH CHILDREN IN SOCIAL
WELFARE
ABSTRACT
It analyzes a pedagogical experience mediated by capoeira with 10 children in a situation of
social care, assisted by Casa Lar “Instituto Vida”, located in Serra/ES. Through pedagogical
practices that recognized and valued children's agencies and their cultural productions, we
evaluated that the experience favored the development of the citizenship demanded by its
participants.
KEYWORDS: children's 1; capoeira 2; claimed enfranchisement3.

LA CIUDADANÍA RECLAMADA EN LAS MEDIACIONES
PEDAGÓGICAS DE LA CAPOEIRA CON NIÑOS EN ACOGIMIENTO
SOCIAL
RESUMEN
Análisis de una experiencia pedagógica mediada por la capoeira con 10 niños en situación
de acogimiento social, atendidos por la Casa Lar “Instituto Vida”, localizada en Serra/ES.
Por medio de prácticas pedagógicas que reconocieron y valorizaron las agencias de los
niños y sus producciones culturales, avaliamos que la experiencia analizada favoreció el
desenvolvimiento
de
la
ciudadanía
reclamada
de
sus
participantes.
PALABRAS CLAVE: niños 1; capoeira 2; ciudadanía reclamada3.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
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RESUMO
Este texto tem por objetivo relatar experiências de práticas pedagógicas observadas e
vivenciadas durante as ações do subprojeto de Educação Física do PIBID em duas escolas
da rede pública na cidade de Barbacena/MG, as quais possuíam alunos com necessidades
educacionais especiais. Por meio de observação sistematizada identificamos que o trabalho
em grupo é uma eficaz metodologia a ser empregada na inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais, respeitando suas individualidades.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; educação física; PIBID.
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) é uma ação da
Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação que visa
proporcionar aos acadêmicos de licenciaturas a aproximação das realidades educacionais de
escolas públicas de educação básica (CAPES, 2020). Segundo Silva e Rios (2018), essas
oportunidades são fundamentais para uma formação docente inicial mais qualificada.
No caso da Educação Física esse tipo de programa tem se tornado cada vez mais
importante e necessário. Segundo Soares et. al (1992, p.61): “a Educação Física é uma
disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada
aqui de cultura corporal”. E, o universo das práticas corporais é amplo, diversificado e
complexo. O trato pedagógico requer não apenas o conhecimento de seus aspectos técnicos,
mas, igualmente dos elementos socioculturais que envolvem os conteúdos.
Corroborando, Costa e Sousa (2004) afirmam que a Educação Física conseguiu, em
certa medida, superar os aspectos meramente técnicos das manifestações da cultura corporal
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quando incorporou princípios da inclusão, promovendo adaptações às práticas físicas e
esportivas. Com isso, tentou-se (e ainda se tenta) valorizar as diferenças superando qualquer
estereótipo de corpo permitindo que todos possam usufruir das aulas de maneira igualitária.
Esse é um grande ganho, de fato, para a educação física escolar, porém, traz novas demandas
à formação docente. Demandas que podem ser atendidas de maneira complementar por
programas como o PIBID.
É dentro desse contexto que o presente trabalho está situado, com o objetivo de relatar
vivências durante o PIBID com atenção às estratégias metodológicas empregadas para a
inclusão de alunos especiais.
DESENVOLVIMENTO
Durante as ações do PIBID, no subprojeto de Educação Física, em duas escolas da
rede pública estadual da cidade de Barbacena/MG, realizamos observações sistematizadas
registradas em diário de campo sobre o trabalho pedagógico com alunos especiais. O registro
em diário de campo ocorreu desde a inserção no programa como estratégia metodológica para
a constituição de uma espécie de recordatário que auxiliasse bolsistas, voluntários e
supervisores na identificação de situações que demandassem estudo coletivo, reflexão e/ou
debate. A partir dessa conduta metodológica (observar-registrar-refletir), dedicamo-nos a um
registro mais detalhado acerca da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais
nas aulas. Principalmente dado o fato de duas turmas, uma em cada escola-campo, possuírem
alunos especiais.
As observações e seus respectivos registros, acerca dos alunos especiais, tiveram como
princípios orientadores: 1) comportamentos durante as aulas (receptivo; participativo; apático;
resistente, etc.); 2) estratégias didático-pedagógicas empregadas para a inclusão dos alunos
especiais; 3) aprendizados obtidos pelos alunos especiais (mudança no comportamento motor
- aquisição ou melhoria de habilidades motoras; entendimentos/aprendizados acerca dos
conteúdos manifestados oralmente/fisicamente/afins); 4) interação entre os alunos especiais e
os alunos ‘ditos normais’.
Os registros contemplam o período de setembro/2018 a dezembro/2019. Foram
observados dois alunos caracterizados como alunos especiais. Um deles classificado como
aluno com atraso intelectual, manifestado por grande dificuldade de raciocínio e

compreensão, e o outro com transtorno do espectro autista (TEA) de grau leve, manifestado
por riso compulsório fora de contexto, dificuldades de compreensão e raciocínio, dificuldades
de orientação espacial e temporal.
As observações foram realizadas durante o acompanhamento das aulas regulares de
educação física desses alunos e de atividades extracurriculares promovidas por meio do
PIBID, sempre com o acompanhamento das professoras supervisoras.
RELATO DAS VIVÊNCIAS JUNTO AOS ALUNOS ESPECIAIS DURANTE O PIBID
A observação das aulas do aluno com atraso intelectual evidenciou um tratamento
didático-pedagógico diferente do que esperávamos. Isso porque, o mais frequente era que esse
aluno recebesse tarefas diferenciadas da turma e as realizasse individualmente. Esse aspecto
nos chamou muito a atenção, dado o fato de que essa estratégia metodológica parece estar na
contramão da noção que circula no ambiente acadêmico de educação inclusiva.
Segundo Mendes (2017), em qualquer contexto educacional é necessário alcançar uma
educação de igualdade para todos independentemente das características individuais. Santos e
Velozo (2013, p.7) corroboram, afirmando que a escola deve ser compreendida como “(...)
um ambiente onde devem ser adotadas práticas inclusivas efetivas, afinal, a escola é composta
por um público diverso, em que cada um tem suas peculiaridades”.
Nossas observações também permitiram identificar que as diferentes atividades
propostas para o aluno tinham objetivos voltados para o desenvolvimento físico-motor e
cognitivo. O foco variava de acordo com o conteúdo e atividade. Mas, as habilidades sociais e
afetivas foram deixadas de lado uma vez que, raras foram as oportunidades de interação desse
aluno com os seus colegas de turma. A citar como exemplos de atividades propostas para o
aluno: pequenos circuitos motores; jogos de quebra-cabeça; jogos de tabuleiro e jogos de
memória.
Nas poucas oportunidades que esse aluno teve para interagir com seus colegas de
turma, realizando atividades coletivamente, foi possível identificar que ele apresentava
condições mínimas para participar das aulas de maneira integral. Ou seja, nossas observações
nos permitiram deduzir que esse aluno teria condições de participar de todas as aulas,
independente do conteúdo abordado. Provavelmente, em algumas situações seria necessária

maior atenção no momento de exposição das orientações das tarefas solicitadas e talvez
algum auxílio direto no momento da realização prática.
Nas aulas em que esse aluno foi incluído, percebemos claramente uma participação
ativa dele e boa receptividade às atividades propostas. Mostrava-se sempre à vontade,
descontraído e confiante. E os colegas de turma interagindo normalmente com ele. Como era
rotineiro o trabalho individualizado, não foi possível observarmos avanços no seu
desenvolvimento físico-motor, cognitivo e sócio-afetivo que pudessem ter sido mobilizados
pelo trabalho inclusivo. Também não observamos intercorrências ou situações problemáticas
que demandassem algum tipo de intervenção do professor. O que temos como análise pontual
dessa situação é que infelizmente não estava sendo colocada em ação a perspectiva da
educação física inclusiva, pelo menos não de maneira regular.
Acreditamos que oportunizar a inclusão desse aluno nas aulas seria igualmente
importante para ele e seus colegas, pois, a possibilidade de conviver e aprender junto com
pessoas diferentes amplia o aprendizado de todos. Aguiar e Duarte (2005, p. 236), ao
realizarem estudo com professores de educação física sobre a inclusão de alunos especiais nas
aulas, encontraram resultados que apontam para melhoras no comportamento solidário,
cooperativo, respeitoso e responsável de todos os alunos, em especial, daqueles que não
possuíam nenhum tipo de deficiência. É nesse sentido, que nos parece pertinente afirmar que
uma importante estratégia metodológica para promover a educação inclusiva é o trabalho em
grupo.
Já o outro aluno especial que observamos na outra escola-campo do PIBID, com TEA,
participava de todas as atividades juntamente com os colegas de turma. Recebeu o mesmo
tratamento que os demais, com algumas questões em destaque como: explicações/orientações
direcionadas a ele para lhe facilitar a compreensão e um olhar mais atento da professora nos
momentos de vivência das práticas corporais.
Esse aluno sempre demonstrou comportamento receptivo às atividades propostas e
participação ativa nelas. Apresentava boas interações com os colegas e foi possível
percebermos mudanças positivas no seu desenvolvimento motor ao longo do período em que
o observamos.
Uma estratégia metodológica que nos chamou a atenção foi a utilização de jogos e
brincadeiras, de maneira recorrente nas aulas, como atividade introdutória do conteúdo

principal. A citar como exemplo, temos o ensino do handebol. Foram propostos jogos
adaptados e atividades recreativas que envolviam, de maneira lúdica, alguns aspectos
relacionados aos fundamentos técnicos e táticos desse esporte, sempre ao início das aulas.
Assim, era possível recuperar aprendizados de aulas anteriores e inserir novos elementos de
maneira recreativa facilitando a participação do aluno especial.
O aluno com TEA sempre participou de todas as atividades mesmo apresentando, em
vários momentos, dificuldades no entendimento de regras/orientações e dificuldades de
orientação espacial no momento das práticas. Mas, em momento algum essas ocorrências
inviabilizaram a sua participação. Como estratégia para otimizar sua inserção nas atividades
os pibidianos prestavam auxílio ao aluno e até mesmo os colegas o ajudavam. Atitude que
possivelmente tenha sido mobilizada pelas relações de convivência já estabelecidas entre eles,
dado o fato desse aluno estar incluído nas aulas desde o início do ano letivo.
Os jogos recreativos, quando trabalhados em aula de maneira recorrente, podem se
tornar uma importante ferramenta para promover a inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais nas aulas. Gil et. al (2002, p. 8), evidenciam o jogo como sendo um
dos eixos do processo inclusivo: “(...) é através de um jogo adaptado às necessidades
especiais deste aluno, que ele terá chances de se destacar frente aos demais, ser respeitado e
visto como alguém capaz de participar e, porque não dizer, de superar suas dificuldades (...)”.
Os mesmos autores, em seu trabalho, apresentam aspectos relevantes ao processo educacional
proporcionados pelo trabalho com os jogos: aumento considerável da oralidade dos alunos;
maior capacidade de concentração e maior cooperação entre colegas. Através dos jogos todos
os alunos podem interagir e aprender de forma descontraída.
Nossas observações nos permitiram identificar melhoras no desenvolvimento desse
aluno, a partir do momento em que ele foi apresentando menos dificuldades relacionadas aos
aspectos motores e à orientação espacial durante as atividades realizadas, mesmo que de
maneira modesta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as observações realizadas foi possível identificarmos duas situações distintas no
que se refere à educação inclusiva nas aulas de educação física. Embora os alunos com
necessidades especiais tivessem recebido classificações distintas, ainda assim apresentavam

algumas questões semelhantes - dificuldades de raciocínio e compreensão de orientações. Isso
nos leva a crer que, para ambos a realização de um trabalho coletivo e a utilização de jogos
recreativos elaborados com elementos dos conteúdos a serem tratados nas aulas, funcionariam
como bons recursos para a promoção da inclusão. Com isso, o aluno com atraso intelectual
provavelmente também apresentaria resultados positivos no seu desenvolvimento físicomotor, cognitivo e sócio-afetivo.
Por fim, identificamos o trabalho em grupo como estratégia eficiente na inclusão de
alunos especiais. Porém, nem todos os professores utilizam esse recurso, seja por falta de
informação, conhecimento ou experiência docente. As vivências no PIBID oportunizaram
identificar ser possível tratar pedagogicamente os conteúdos da educação física de maneira
adaptada para que alunos especiais possam participar das aulas.

THE INCLUSION OF SPECIAL STUDENTS IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES
ABSTRACT
This text aims to report experiences of pedagogical practices observed and experienced
during the actions of the Physical Education subproject of PIBID in two public schools in the
city of Barbacena/MG, which had students with special educational needs. Through
systematic observation, we identified that group work is an effective methodology to be used
in the inclusion of students with special educational needs, respecting their individuality.
KEYWORDS: physical education; inclusion; PIBID.

LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES ESPECIALES EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo reportar experiencias de prácticas pedagógicas observadas y
vividas durante las acciones del Educación Física del PIBID en dos escuelas públicas de la
ciudad de Barbacena/MG, que contaban con alumnos con necesidades educativas especiales.
Através de la observación sistemática, identificamos que el trabajo en grupo es una
metodología eficaz para ser utilizada en la inclusión de estudiantes con necesidades
educativas especiales, respetando su individualidad.
PALABRAS CLAVES: educación física; inclusión; PIBID.
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RESUMO
Discute o trabalho da Educação Física com crianças em tratamento oncológico. Trata-se de
uma Pesquisa-Ação Colaborativa, com crianças entre 4 e 16 anos. Os dados produzidos
foram sistematizados em três categorias: brincar planejado em conjunto; tempo do brincar; e
agências infantis no brincar. Aponta para a construção coletiva no planejamento e o
reconhecimento das crianças como agentes de si e produtoras de cultura, dando visibilidade
ao que é criado e ressignificado por elas.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho pedagógico; crianças com câncer; educação física.
INTRODUÇÃO
O campo da Educação Física (EF) tem apresentado um cenário de incipiência nas
produções acadêmico-científicas no que diz respeito ao brincar com as crianças em tratamento
oncológico (TOLOCKA et al., 2019). Desse modo, pouco se discute sobre a organização
pedagógica para o trabalho da EF com esse público-alvo, e nas discussões encontradas,
percebemos ênfase na adesão ao tratamento, deixando à margem o direito social de brincar,
garantido às crianças.
Em relação a essas crianças, o brincar tem um valor singular, pois, por meio das
atividades lúdicas, elas são capazes de ressignificar situações adversas decorrentes da
enfermidade, potencializando momentos de alegria, fantasia e esperança, trazendo assim
novos sentidos ao momento que estão passando (GALVÃO, 2019). Portanto, a partir das
experiências no Projeto Brincar é o Melhor Remédio (PBMR), objetiva-se discutir a
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organização do trabalho pedagógico da EF com crianças em tratamento oncológico,
considerando as suas agências e produções culturais.
METODOLOGIA
O

percurso

metodológico

caracteriza-se

como

Pesquisa-Ação

Colaborativa

(IBIAPINA, 2008) com coprodução de saberes e reflexões, perspectivando transformar uma
dada realidade. A pesquisa ocorreu na Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil
(ACACCI), por meio das mediações pedagógicas do PBMR, com 61 crianças entre 4 e 16
anos. Dos dados produzidos pela observação participante e registrados em diário de campo,
emergiram três categorias: brincar planejado em conjunto; tempo do brincar; e agências
infantis no brincar.
BRINCAR PLANEJADO EM CONJUNTO
Na busca pelo trabalho pedagógico da EF neste contexto, tornou-se apropriado refletir
sobre cuidados necessários para o desenvolvimento de um planejamento sistematizado e que
considerasse as particularidades das crianças enfermas, como o estado físico e emocional, o
desejo de não brincar, a frequência irregular e, muitas vezes, a observação como uma maneira
de interação com os sujeitos nas ações pedagógicas. Assim, tornou-se imprescindível que o
planejamento fosse flexível e que houvesse reavaliações constantes durante todo o processo,
adotadas a partir das enunciações infantis.
Seguindo esse propósito, a sistematização do planejamento se construiu de forma
coletiva com as crianças, no qual nem todas as brincadeiras eram definidas a priori. No
entanto, foi no cotidiano e estabelecendo uma escuta sensível que foi possível observar e
interagir com elas e perceber seus interesses para compor e enriquecer as temáticas nas ações
pedagógicas, como pôde ser observado nesse relato:
Ao perceber que a criança teve o interesse despertado pelo Nintendo Wii, foi
incentivado que ela escolhesse um dos jogos. O golfe foi o jogo escolhido e
logo ela captou como brincava. Ao vivenciar a experiência com a criança,
percebeu-se que ela estava roendo as unhas de tão ansiosa e fascinada pelo
jogo (DIÁRIO DE CAMPO, 14-8-2019).

A vivência mostrou que as pistas deixadas pela criança, indicam práticas embasadas
no diálogo, na relação horizontalizada e na escuta/olhar sensível (REDIN, 2009). Nesse
processo, foi possível registrar essas informações para a construção do planejamento. É

importante frisar que as experiências brincantes, sobretudo, aquelas que nunca tinham
experimentado antes, modificam suas vidas com as sensações que a brincadeira proporciona
e, também, como uma maneira de viverem outras realidades, que são próprias da infância e do
jogo (BROUGÈRE, 2004).
Do mesmo modo, a relação com o saber auxiliou o processo de ensinar e aprender de
quem está envolvido na ação, principalmente a forma como o sujeito se relaciona com o
mundo, “[...] permitindo compreender como o sujeito se constitui e transforma a si próprio,
indissociavelmente humano, social e singular” (CHARLOT, 2005, p. 41). Essa dinâmica
envolveu um movimento a partir de algo que a impulsiona, neste caso, foi no Nintendo Wii
que o levou a pôr-se em movimento e enfrentar o obstáculo de nunca ter jogado algo tão
desafiador. Deste modo, a temática tecnologia na brincadeira se configurou como grande
aliada para pensarmos o planejamento das ações, buscando garantir momentos de prazer, de
entusiasmo e de aprender algo novo entre os pares.
TEMPO DO BRINCAR
O tempo Khrónos, estabelecido pelo relógio, perpassa o cotidiano de todos os sujeitos,
inclusive das crianças com câncer. Nas mediações pedagógicas do PBMR, o tempo aiônico,
que é próprio da criança, proporciona espaço-tempos de prazer, de espontaneidade e que
segue uma lógica própria: a da ludicidade (KOHAN, 2020).
No PBMR, havia uma grande rotatividade de crianças e diferentes tempos de
permanência na brinquedoteca, especialmente, por conta dos tratamentos e das fragilidades
dos sujeitos. Mesmo assim, elas ficavam nesse espaço interagindo com brinquedos, com seus
pares e com as brincadeiras planejadas para e com elas. Ficou evidente que, mesmo por
aquele período curto no PBMR, as crianças se distanciaram das limitações impostas pelo
tratamento e entraram em outro tempo e espaço, revelando que elas podem encontrar uma
grande fonte de prazer no brincar, conforme relato de acompanhamento de uma criança na
brinquedoteca:
A criança me chamou para brincar de esconde-esconde e durante a
brincadeira pediu para que trocasse a música que estava tocando. Em
seguida, passou na arara de fantasias, colocou uma roupa e me chamou para
brincar no escorregador que tem no espaço da brinquedoteca. Para ela, o
escorregador era uma “piscina” (DIÁRIO DE CAMPO, 15-5-2019).

Observou-se que em um curto período a criança desenvolveu várias brincadeiras e não
houve preocupação com o tempo Khrónos, isto é, não se ateve ao tempo das tarefas reais, mas
sim, aquele que se eterniza nas ações brincantes (KOHAN, 2020). Neste caso, a duração do
brincar ganhou outra dimensão, o tempo da brincadeira apresentou-se de modo singular.
Pareceu que desejava fazer um pouco de tudo, ora queria brincar de esconde-esconde, ora
queria estar no escorregador e, ainda, fazer outras coisas. Tudo acontecendo de maneira
simultânea, interligada e vivendo o maior número de experiências possíveis naquele tempo
aiónico, que é próprio da criança (KOHAN, 2020).
Assim, o desejo de brincar e transformar o espaço em que vivenciaram a experiência
possibilitou que o escorregador virasse uma piscina, indicando que o brinquedo “[...] traz para
a criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe também, formas e
imagens, símbolos para serem manipulados” (BROUGÈRE, 2004, p. 41), despertando nela
outras lógicas dentro do tempo da brincadeira.
AGÊNCIAS INFANTIS NO BRINCAR
(Re)descobrir o prazer de brincar, mesmo com todas as dificuldades do adoecimento,
demonstra a força que as crianças têm em tentar melhorar a qualidade de vida delas,
fundamental nesse período. Nesse sentido, reconhecer as agências das crianças no brincar é
garantir as suas capacidades de agir no mundo, de exercer a sua autonomia e de considerá-las
como atores sociais (SARMENTO, 2013). Assim, será possível conhecer suas capacidades
sociais, de iniciativa e de protagonismo.
Diferentemente

de

compreender

as

crianças

como

“atores

nas

sombras”

(DELALANDE, 2014) – que mesmo não tendo suas capacidades reconhecidas e não sendo
vistas como parceiras pelos adultos, elas continuam a agir e a produzir cultura –, no PBMR,
as crianças são valorizadas nas necessidades de brincar, de se socializar e de compartilhar
sentidos e lógicas em seu tempo dedicado ao brincar. Assim, as agências infantis puderam ser
observadas na seguinte experiência brincante:
Durante uma brincadeira, um menino foi perguntado se gostaria de construir
um brinquedo e de imediato ele se interessou, dizendo que sabia fazer um
carro e um barco. Então, falei para ele: “Você me ensina a fazer o que sabe e
depois vou ensinar a fazer o nosso brinquedo”. O combinado foi feito e
possibilitou-se que ele ensinasse o que dominava. A criança realizou o
passo-a-passo da construção do barco com os sujeitos presentes e após todos
finalizarem, percebeu-se que o barco tinha ficado muito grande e foi

sugerido que ele fosse um barco voador. O menino aceitou e disse como
construiria as asas (DIÁRIO DE CAMPO, 31-10-2019).

Nessa experiência, foi possível acompanhar as interações infantis, suas comunicações
e, também, a produção de sentidos e significados que foram construídos por meio de ações
sociais e compartilhamentos brincantes. Destaca-se a relevância das enunciações para a
compreensão da brincadeira e das agências infantis, que foram captadas durante a interação
entre elas.
Ao se apropriarem da dobradura como um brinquedo, a imaginação fluiu e ganhou
outro significado: o barco tornou-se voador. Por meio do protagonismo e da autonomia das
crianças, elas foram capazes de apresentar novas “maneiras de fazer” (CERTEAU, 1994),
resultando em produções culturais que não foram pensadas a priori. Mas, no decorrer da troca
de experiências, outros encaminhamentos foram estabelecidos, gerando assim, novas
maneiras de fazer e de operar com suas imaginações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa discutiu, em certa medida, a organização do trabalho pedagógico da EF
com crianças em tratamento oncológico. Os resultados apontaram para a importância da
construção coletiva do planejamento e da sensibilidade de ouvir, observar e dar oportunidade
para que elas sejam reconhecidas como agentes de si, protagonistas e produtoras de cultura.
A importância do brincar para os sujeitos acometidos por câncer evidenciou que pode
ser uma forma de aliviar o processo que eles têm que se submeter ao tratamento e, também,
resgatar o prazer proporcionado pela brincadeira ao se socializar com seus pares, ao
participar, compartilhar e construir brincadeiras, dentro de um tempo singular e hedonístico.
Essas experiências possibilitaram dar visibilidade as criações e ressignificações delas em seus
fazeres brincantes, as compreendendo como sujeitos ativos nos seus processos de socialização
e considerando as diferentes maneiras de fazer e operar com seus interesses, mesmo com toda
a dificuldade do tratamento.

THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL WORK IN PHYSICAL
EDUCATION WITH CHILDREN IN ONCOLOGICAL TREATMENT
ABSTRACT
Discusses the work of Physical Education with children undergoing cancer treatment. This is
a Collaborative Action Research with children between 4 and 16 years old. The data
produced were systematized into three categories: Playing planned together; Play time;
Children's agencies in play. It points to the collective construction in the planning and
recognition of children as agents of themselves and producers of culture, giving visibility to
what is created and given new meaning by them.
KEYWORDS: pedagogical organization; children with cancer; physical education.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN
FÍSICA CON NIÑOS EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
RESUMEN
Analiza el trabajo de la Educación Física con los niños en tratamiento contra el cáncer. Es
una Investigación Acción Colaborativa con niños de entre 4 y 16 años. Los datos se
sistematizaron en tres categorías: juego planeado en conjunto; Tiempo de juego; Agencias
infantiles en juego. Apunta a la construcción colectiva en la planificación y reconocimiento
de los niños como agentes de sí mismos y productores de cultura, visibilizando lo creado y
dotado de un nuevo significado.
PALABRAS CLAVE: organización pedagógica; niños con cáncer; educación física.
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RESUMO
Objetiva analisar as ações pedagógicas organizadas pela equipe de trabalho do Laefa no
modelo Earte, para orientar os familiares na mediação da brincadeira das crianças com
autismo em casa. Os sujeitos foco são 20 familiares e seus/suas filhos/as com
deficiência/autismo (com idades entre 3-6 anos). A análise indica que o investimento na
orientação das famílias, promove mudanças significativas, tornando o brincar em casa um
movimento potente e dinâmico para o desenvolvimento infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Família; Brincadeira.
INTRODUÇÃO
O impacto causado pela pandemia do coronavírus impôs drásticas mudanças na rotina
da população mundial, fazendo com que famílias do mundo inteiro se reorganizassem para
seguir as medidas sanitárias, trazendo impactos também para a educação, que precisou pensar
novos projetos de interação online para os estudantes de todo o país na tentativa de manter o
vínculo e colaborar com o processo de aprendizagem e desenvolvimento durante o período de
isolamento social.
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Entretanto, sabemos que algumas tecnologias acabam por excluir uma considerável
parcela da sociedade, seja pela falta de condições financeiras para adquirir os equipamentos
necessários, seja pela precariedade do sinal de internet na região onde vive ou por
desconhecimento no uso da tecnologia. Esse desafio tornou-se ainda maior, para as crianças
com autismo, que por suas condições peculiares — dificuldade de comunicação, de interação
social e restrição de interesses e de atividades —, precisavam de uma mediação constante,
principalmente no desenvolvimento do brincar.
Autores como Chiote (2011), Salles e Chicon (2020), Araújo e Chicon (2020),
Siqueira e Chicon (2016), relatam que as diferenças apresentadas pela criança com autismo
são muitas vezes consideradas como impeditivas do brincar com o outro e com isso, acabam
sendo privadas de um desenvolvimento cultural mais amplo.
Assim, com o objetivo de minimizar os prováveis efeitos causados pela interrupção da
rotina de atendimento presencial das crianças no Laboratório de Educação Física Adaptada
(Laefa), a equipe de trabalho reorganizou esse modelo, assumindo o ensino-aprendizagem
remoto temporário e emergencial (Earte), continuando a ofertar a proposta pedagógica de
forma remota, por meio de videoaulas, tendo os familiares que assumir a função de
brinquedistas, organizando e executando as brincadeiras com as crianças com autismo em
casa.
Entretanto, sabemos que para os familiares essa não é uma tarefa tão simples e
principalmente em momentos de isolamento social. Então perguntamos: quais foram as ações
pedagógicas organizadas pela equipe de trabalho do Laefa no modelo Earte, para orientar os
familiares a atuar no papel de brinquedistas na mediação das brincadeiras com as crianças
com autismos em casa? Em frente a essa questão problematizadora, o estudo tem por objetivo
analisar as ações pedagógicas organizadas pela equipe de trabalho do Laefa no modelo Earte,
relacionadas a orientação dos familiares para atuar no papel de brinquedistas na mediação da
brincadeira das crianças com autismo em casa.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter descritiva e
exploratória, tendo em vista que potencializa uma relação mais próxima do pesquisador com o
cotidiano e as experiências vividas pelos familiares das crianças com deficiência/autismo,

durante as ações pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino e de aprendizagem. A
pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, com um nível de realidade que
não pode ser quantificado (MINAYO, 2001).
Nesse estudo a equipe de trabalho era composta por um professor coordenador, uma
professora gestora, quatro professoras colaboradoras externas, quatro acadêmicos do Curso de
Educação Física, que planejavam, executavam e avaliavam o Earte. Foram acompanhados 20
familiares (com idades entre 25 e 40 anos) e seus/suas filhos/as com deficiência/autismo (com
idades entre 3 e 6 anos) matriculados/as no projeto. Para fins de delimitação, para este estudo,
trabalharemos somente com as informações referentes ao acompanhamento do trabalho
desenvolvido com os familiares das crianças com deficiência/autismo.
As informações foram coletadas por meio de diário de campo das reuniões de
planejamento coletivo-colaborativo. Também foram coletadas informações a partir do
acompanhamento das videoaulas e das vídeo-orientações produzidos pela equipe de trabalhos
e enviados aos familiares pelo grupo de WhatsApp e Facebook, com retorno (feedback) dos
familiares na forma de comentários. Nas videoaulas e nas vídeo-orientações, os familiares
eram estimulados a brincarem com seus/suas filho/as em casa, dando continuidade ao projeto
Brinquedoteca: Aprender brincando.
As videoaulas seguiam os objetivos propostos no plano de ensino do ano de 2020,
tendo como base os componentes curriculares ginástica geral e esportes com bola. Já as
vídeo-orientações, eram organizadas com base em temas relacionados ao eixo criança,
brincadeira e desenvolvimento infantil. Dentre os temas postados, destacamos: Aprendizagem
e desenvolvimento na brincadeira da criança; A mediação pedagógica na brincadeira da
criança; O brincar e a diversidade; A linguagem no desenvolvimento infantil; Aspectos
relacionais da criança na brincadeira, entre outros.
A organização de grupo focal por meio do aplicativo Google Meet, que com a
participação de quatro familiares de crianças com autismo, que demonstraram mais
envolvimento na realização das brincadeiras encaminhadas, também foi estratégia utilizada
pela equipe de trabalho para analisar as ações desenvolvidas durante esse período remoto.

RESULTADOS
Reconhecendo a importância do convívio social para o ser humano, que com uma
história própria, vai constituíndo e sendo constituído pela cultura, ao analisar as ações
pedagógicas realizadas no modelo Earte, organizadas para orientar os familiares a atuar como
brinquedistas na mediação da criança com autismo em casa, foi possível identificar que todas
as ações perpassaram pelo diálogo e por momentos de mediação que norteavam uma
perspectiva inclusiva e que tematizou a brincadeira como potencializadora dos processos de
formação humana.
Dessa forma, destacamos três eixos importantes na análise deste trabalho: a) a ação do
professor coordenador no grupo de Whatsapp com os familiares; b) a ação da equipe de
trabalho para elaborar textos teórico-práticos e vídeo-orientação aos familiares; e c) a ação de
organizaçao de um sistema de tutoria no acolhimento e orientação dessas famílias.
Na ação do professor coordenador no grupo de WhatsApp com os familiares, é
importante frisar que esse grupo foi criado com a finalidade exclusiva de estabelecer o
diálogo entre os familiares das crianças com deficiência/autismo matriculadas no projeto e a
equipe de trabalho do Laefa, para manter a continuidade da proposta pedagógica. Dessa
forma, a orientação era para postagem somente das informações produzidas voltadas para o
projeto, evitando assim, a poluição do ambiente virtual com comunicação que desviasse o
foco do trabalho, por exemplo: mensagens sobre receitas culinárias etc.
Para não sobrecarregar o grupo do Whatsapp com muitas informações e manter uma
interlocução segura, cuidadosa e sensível com os familiares, da equipe de trabalho, somente o
professsor coordenador atuava em emitir feedbacks às postagens realizadas pelos familiares.
Com isso, após a realização das atividades em casa, as famílias postavam no grupo do
WhatsApp fotos e vídeos executando a brincadeira e o coordenador respondia
individualmente, apontando nos comentários as potencialidades identificadas na brincadeira e
as possibilidades de avanço,
Na ação de elaboração dos textos e na produção do vídeo-orientação a equipe de
trabalho buscou, de forma clara e objetiva apresentar os principais conceitos e fundamentos
presentes na brincadeira utilizando como base teórica a abordagem histórico-cultural. A
dinâmica escolhida pela equipe, demonstrava uma linguagem de fácil compreensão e a
escolha de imagens que auxiliavam as famílias na compreensão do que estava sendo proposto.

Essa ação, revela a potência dos processos formativos e a necessidade de investimentos no
conhecimento das famílias das crianças com e sem autismo.
Compreendendo a importância da mediação do adulto na brincadeira da criança com
autismo, a equipe de trabalho ampliou o investimento na orientação e escuta dos familiares,
por meio de um sistema de tutoria individual. Nessa proposta, um integrante da equipe de
trabalho prestava assessoria a duas famílias, com ligações telefônicas realizadas
quinzenalmente, com objetivo de realizar uma escuta sensível sobre a situação do grupo
familiar e a organização, execução e postagem das aulas. Essa ação possibilitava uma
aproximação e constituição de vínculo entre os envolvidos, fortalecendo a relação e o diálogo,
deixando os familiares mais à vontade para expor seus pensamentos, suas dúvidas e angústias,
revelando momentos importantes da atuação deles como brinquedistas.
Ao garantir um processo formativo para as famílias, percebemos que os elementos
teóricos apresentados orientaram a essas famílias sobre a importância do brincar, garantindo
assim, a continuidade da proposta pedagógica realizada de forma presencial no Laefa. Para
além das ações de continuidade, percebemos durante o grupo focal, a satisfação dos familiares
em fazer parte desse processo formativo, chegando inclusive a externalizar o desejo de
continuar os estudos da importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil.
Nesse sentido, observamos que o investimento em atividades de formação com as
famílias suscita reflexões importantes sobre criança, brincadeira e desenvolvimento infantil e,
assim, oportuniza as famílias a conhecerem melhor o trabalho educativo desenvolvido com as
crianças com deficiência/autismo no projeto de extensão: Brinquedoteca: aprender brincando
em casa.

PALAVRAS FINAIS
No decorrer da investigação, percebemos que todas as ações desenvolvidas revelaram
o quanto uma intervenção educativa no brincar das crianças com autismo é desafiadora,
principalmente em tempos de pandemia, que nos impôs além do distanciamento social, a
adoção de novos hábitos e metodologias. Entretanto, este trabalho indica grandes
possibilidades de potencializar as intervenções com a criança com deficiência/autismo em
casa, por meio do trabalho coletivo e colaborativo entre os integrantes da equipe pedagógica e
os familiares, em um processo de escuta sensível e ações compartilhadas.

As vídeo-orientações e os momentos de tutoria, ressaltaram a importância do papel
desempenhado pelos familiares, ao assumirem a função de brinquedistas, organizando,
estimulando e compartilhando as brincadeiras com seus/suas filhos/as em casa. Assim,
contribuíram satisfatoriamente para atender a necessidade das crianças em termos do semovimentar e da interação, resultando na melhora da qualidade de vida de todos os
envolvidos e tornando possível a extensão do espaço da brinquedoteca universitária no lar de
cada criança atendida no projeto.
Constatamos que o investimento na formação dos familiares se configurou em ações
educativas importantes como: o processo de sensibilização dos familiares para a importância
do brincar com as crianças com autismo; a ação mediadora dos familiares ao vivenciarem o
papel de brinquedistas; a ampliação dos momentos lúdicos em família que diminuíam o
estresse e ansiedade provocados pelo isolamento social, aumentando a participação e o
envolvimento da família nas propostas pedagógicas do projeto Brinquedoteca e o Semovimentar das crianças em casa, que foi intensificado.
É importante salientar ainda que, toda essa experiência se materializou na organização
de um E-book: Aprender brincando: caderno de fundamentos e atividades lúdicas inclusivas
para crianças de 3 a 6 anos, distribuído gratuitamente, como forma de socializar este trabalho
para outros familiares e profissionais da educação especial e educação infantil.
Isso nos remete ao poeta e escritor Manuel de Barros (2003, p. 14), ao perceber que
ser adulto é também encontrar-se em pleno processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Parafraseando suas palavras poéticas: “Acho que o quintal que a gente brincou é maior do que
a cidade e a gente só descobre isso depois de grande”.

PEDAGOGICAL ACTIONS IN ORIENTATION OF FAMILY
MEMBERS TO MEDIATE THE PLAY OF CHILDREN WITH AUTISM
IN THE PANDEMIC
ABSTRACT
It aims to analyze the pedagogical actions organized by Laefa's work team in the Earte
model, to guide family members in mediating the play of children with autism at home. The
focus subjects are 20 family members and their children with disabilities/autism (aged 3-6
years). The analysis indicates that investment in family guidance promotes significant
changes, making playing at home a powerful and dynamic movement for child development.

KEYWORDS: Autism; Family; Joke.

ACCIONES PEDAGÓGICAS EN ORIENTACIÓN DE FAMILIARES
PARA MEDIAR EL JUEGO DE NIÑOS CON AUTISMO EN LA
PANDEMIA
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las acciones pedagógicas organizadas por el equipo de trabajo
de Laefa en el modelo Earte, para orientar a los familiares en la mediación del juego de los
niños con autismo en el hogar. Los sujetos de enfoque son 20 miembros de la familia y sus
hijos con discapacidades / autismo (de 3 a 6 años). El análisis indica que la inversión en la
orientación familiar promueve cambios significativos, haciendo del juego en casa un
movimiento poderoso y dinámico para el desarrollo infantil.
PALABRAS CLAVES: autismo; familia, jugar
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AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM
AUTISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
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RESUMO
Constitui-se em um estudo de caso do tipo etnográfico que objetiva identificar as ações
pedagógicas realizadas pela professora de Educação Física para promover a participação
do aluno com autismo nas aulas. Revela que a partir da construção de um planejamento mais
sensível aos interesses do educando, com crença nas suas possibilidades de aprender, parece
que, aos poucos, ele foi descobrindo na aula sentido para seus desejos e se interessando mais
efetivamente pelas atividades realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Ações pedagógicas; Autismo; Educação Física.
INTRODUÇÃO
De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no ano de 2019, foram
matriculados 166.620 estudantes com autismo 2 nas classes comuns de ensino das escolas
regulares brasileiras (BRASIL, 2019).
Percebemos com essas informações quantitativas, que o número de alunos com
autismo nas escolas tem aumentado, fato que era pouco comum em nossa realidade.
Pesquisas realizadas por Oliveira (2017) e Siqueira e Chicon (2016) revelam que, na
escola, o professor, ao ministrar aula para uma turma regular com a presença de um aluno
com autismo, precisa desenvolver estratégias de abordagem e de ação pedagógica que vão ao
encontro das necessidades desse educando, além de outros apoios que se fizerem importantes,
por exemplo, a presença de um estagiário, de um professor colaborador, a adoção de práticas
inclusivas.
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para sua realização.
2
Não foram incluídas nesse dado outras especificidades que compõem o transtorno do espectro
autista, por exemplo, a síndrome de Asperger.
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Nesse contexto, encontramos também o professor de Educação Física. Entendemos
que a Educação Física, como uma prática pedagógica que trabalha com os conteúdos que
constituem a cultura corporal de movimento, como o esporte, a dança, as lutas, o jogo, a
ginástica, entre outros (SOARES et al., 1992), apresenta grande potencial na promoção da
educação inclusiva no ambiente escolar.
Ao rever a literatura, na área da Educação Física, encontramos poucos estudos, como
os trabalhos de Siqueira e Chicon (2016) e Oliveira (2017), que abordam o tema inclusão da
criança com autismo nas aulas de Educação Física no meio escolar. Preocupados com essa
lacuna nessa área de conhecimento, o estudo objetiva identificar as ações pedagógicas
realizadas pela professora de Educação Física para propiciar a participação do aluno com
autismo nas aulas.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Para a construção desta pesquisa, optamos pela realização de um estudo de caso do
tipo etnográfico (ANDRÉ, 2005). Constituíram-se participantes do estudo uma professora de
Educação Física, um estagiário (graduando em Educação Física) e 25 alunos do 2° ano das
séries iniciais do ensino fundamental, com idades entre sete e oito anos, pertencentes a uma
escola pública do município de Vitória/ES, um deles diagnosticado com autismo – sujeito
foco do estudo.
Para o registro e produção dos dados, foram empregados três instrumentos:
observação participante, 3 filmagem das aulas observadas e anotações no diário de campo.
Desse modo, a análise dos dados foi desenvolvida tendo por base a análise microgenética
(GÓES, 2000) e como matriz teórica adotada, a abordagem histórico-cultural de Vigotski e
colaboradores.
Partindo de uma análise inicial dos dados produzidos, identificamos dois momentos
sistematizados pela professora em suas aulas com a turma, que mereceram nossa atenção: 1)
momento da roda de conversa inicial da aula; e 2) momento da vivência com o conteúdo da
ginástica. Contudo, por questões de delimitação, enfatizamos, na sequência do estudo, um
episódio de aula característico do segundo momento, para uma análise mais aprofundada.

O pesquisador atuou de forma ativa junto a professora na organização do trabalho pedagógico para a
turma.
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AÇÕES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NO MOMENTO DA VIVÊNCIA COM O
CONTEÚDO DA GINÁSTICA
O momento da vivência com o conteúdo da ginástica na aula é caracterizado com os
alunos realizando as atividades pedagógicas organizadas pela professora, com base no
conteúdo da ginástica geral, mais precisamente no ensino dos movimentos: estrela, vela,
rolamentos, giros, saltos, paradas de mão.
No contexto inicial observado, percebemos que nesse momento da aula, Paulo4 (aluno
com autismo) também apresentava dificuldades em participar das atividades propostas com os
colegas. O educando gostava de ficar subindo nos objetos e descendo, realizar saltos,
experimentar a textura de diferentes materiais, como o giz ou a superfície do colchonete,
frequentemente escapava para outros locais da escola, além de expressar constantemente um
olhar atento ao cenário à sua volta. Certamente, ainda não tinha encontrado na aula sentido
para seus desejos e interesses.
Nesse cenário, uma estratégia desenvolvida consistiu em reorganizar a estrutura das
atividades propostas, ofertando materiais e ações motoras que fossem ao encontro do interesse
de Paulo. Assim, no trabalho envolvendo o conteúdo “rolamento para frente”, durante as
aulas, a estratégia empregada pela docente consistiu em alterar o plano de altura para a
realização do movimento, buscando aproveitar o interesse do aluno de subir nos objetos para
aproximá-lo da atividade desenvolvida com a turma, como é possível observar no episódio a
seguir:
EPISÓDIO: QUANDO SUBIR E ROLAR É LEGAL
Os alunos estavam sentados um ao lado do outro sobre a linha de fundo da
quadra. Paulo sentou-se junto aos colegas, acompanhado pelo estagiário.
Enquanto isso, o pesquisador e a professora organizavam os materiais para a
aula. Foram colocados dois bancos (tipo daqueles que ficam em praças) um
do lado do outro, com uma pequena distância entre eles. Próximo e na parte
frontal dos bancos, foram organizadas três pilhas de colchonetes com três em
cada uma, uns 15 centímetros abaixo da altura dos bancos, de forma que três
alunos realizassem o exercício ao mesmo tempo. Assim, com os materiais e
a turma organizados, a professora Marina chamou um aluno para demonstrar
o rolamento, enquanto explicava as ações necessárias para realizar o
movimento. Depois da explicação, a professora chamou os alunos de três em
Os nomes mencionados neste estudo são fictícios, para preservar a identidade dos participantes da
pesquisa.
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três para realizar a atividade. Quando Marina chamou Paulo e mais dois
alunos para vivenciar a atividade, o educando, demonstrando alegria, saiu
correndo em direção ao banco e subiu no objeto, pulando para a pilha de
colchonetes e sentando depois na quina do encosto do banco. Ele apresenta
fixação de subir e descer em objetos e locais altos e de ficar pulando entre
eles. O estagiário, que continuou acompanhando o aluno, conteve-o para que
ele não pulasse de volta para o colchonete e aguardou a orientação da
docente para iniciar a atividade. Marina se aproximou de Paulo e o convidou
para fazer o rolamento. Posicionou o menino no banco e disse-lhe: ‘1, 2, 3,
vai, Paulo, coloca as mãozinhas no colchonete, encolhe o pescoço, faz a
posição do sapinho’ (agachar). Com o menino posicionado, ela incentivou:
‘Vai, vai, vai, você consegue!’. Paulo fez o rolamento auxiliado por ela, que
vibrou: ‘Aeeeeeee, parabéns!’ e bateu palmas para ele. O menino levantouse eufórico, correu com entusiasmo em volta dos colegas, retornou para o
banco, subiu e pulou na pilha de colchonetes retornando para experimentar o
rolamento de novo. Com o acompanhamento e o incentivo da professora
realizou o movimento por mais duas vezes (Diário de campo, 22-3-2019).

Em um primeiro olhar para a situação de aula, no momento em que Paulo e outros dois
colegas foram convidados a realizar o rolamento pela professora, percebemos que assim que
foi chamado, Paulo correu para o banco, subiu e saltou sobre os colchonetes com energia e
um largo sorriso no rosto. Quando ia repetir o movimento, o estagiário o conteve e explicou
que ele precisava ouvir a orientação da professora. Assim, a professora se aproximou de Paulo
e o auxiliou na execução do rolamento, com palavras de ordem que orientavam sua conduta
para a realização do movimento, palavras de encorajamento e incentivo, além de demonstrar
vibração com o envolvimento dele na aula.
Entendemos que a postura apresentada pela professora é imprescindível para o
trabalho pedagógico com crianças com autismo, indo ao encontro do pensamento defendido
por Vygotski (1997) que ressalta a importância de se construir uma prática pedagógica que
atenda às especificidades dos alunos e reconheça os diferentes percursos de aprendizagem.
Segundo Góes (2000), as dificuldades de interação do docente com alunos que
apresentam deficiência/autismo têm impactos negativos em seu processo de aprendizagem,
visto que esses sujeitos são aqueles que mais necessitam do engajamento do professor para
permanecer mergulhados no processo de significação. Nesse sentido, a interação e a
comunicação proativa demonstradas pela professora na relação com o aluno foram
extremamente importantes para criar um ambiente alegre, acolhedor e motivador, estimulando
a sua participação e mostrando-lhe possibilidades de brincar e aprender junto com os colegas.

Nessa perspectiva, também cabe salientar a importância do planejamento para a ação
docente e nele o conhecimento sobre os alunos, construindo estratégias a partir dos interesses
do educando. Utilizamos esses objetos do interesse da criança para motivá-la a realizar
outras/novas experiências, alargando suas possibilidades de sentir, pensar e agir no ambiente
(CHICON, 2013).
A partir do percurso desenvolvido com o aluno com autismo na situação destacada e
acreditando nas suas possibilidades de aprender, concordamos com Orrú (2016, p. 155)
quando diz:
[...] se cremos que nosso aprendiz com autismo é um sujeito que aprende,
então vamos buscar meios de conhecê-lo melhor, vamos prestar mais
atenção nos indícios que nos dá sobre seus interesses, para então com ele
desenharmos seu percurso de aprendizagem. [...] porque cremos que é um
sujeito aprendente, não um simples receptor de conteúdos, [...] mas sim um
sujeito com possibilidades de aprender inúmeras coisas oportunizadas pela
vida.

Para Vygotski (1997), essa influência do meio exercida sobre o desenvolvimento
infantil é notável, portanto, se esse meio estiver organizado de modo empobrecido, o curso do
desenvolvimento também o será.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos, em nossas primeiras observações, que o aluno com autismo demonstrava
resistência em participar com os colegas de turma dos momentos de aula constituídos pela
professora. Contudo, notamos que, a partir da construção de um planejamento mais sensível
aos interesses do educando, parece que, aos poucos, ele foi descobrindo na aula sentido para
seus desejos e se interessando mais efetivamente pelas atividades realizadas.
Além disso, a postura de interação e comunicação proativa demonstrada pela docente
na relação com Paulo e os colegas gerou um ambiente alegre, acolhedor e atrativo, que
mobilizou o interesse do grupo pela atividade proposta e promoveu em Paulo um sentimento
de acolhimento e pertencimento ao grupo.

PEDAGOGICAL ACTIONS FOR THE INCLUSION OF CHILDREN
WITH AUTISM IN PHYSICAL EDUCANTION CLASSES
ABSTRACT
It is an ethnographic case study that aims to identify the pedagogical actions performed by
the Physical Education teacher to promote the participation of students with autism in
classes. It reveals that from the construction of a more sensitive planning to the interests of
the student, with belief in his possibilities of learning, little by little he was discovering in the
classroom the sense of his desires and becoming more effectively interested in the activities
carried out.
KEYWORDS: Pedagogical actions; Autism; Physical Education.

ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON
AUTISMO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN
Se trata de un estudio de caso etnográfico que tiene como objetivo identificar las acciones
pedagógicas que realiza el docente de Educación Física para promover la participación de lo
estudiante con autismo en las clases. Revela que a partir de la construcción de una
planificación más sensible a los intereses del alumno, con fe en sus posibilidades de
aprendizaje, poco a poco, fue descubriendo en el sentido de sus deseos e interesándose más
eficazmente por las actividades realizadas.
PALABRAS CLAVES: Acciones pedagógicas; Autismo; Educación Física.
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RESUMO
Este trabalho objetiva documentar a trajetória de extensionistas do Projeto Qualidade de
Vida Para Todos (PQVT) e sobre os desafios ao atender uma beneficiária com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) em ambiente virtual e sobre as estratégias construídas para garantir
o sucesso dos atendimentos. Investigações na literatura e diálogos entre profissionais
culminaram na criação de um roteiro de atendimento, onde essa equipe multidisciplinar
construiu caminhos que garantiram melhores respostas da beneficiária.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista (TEA); regime remoto; atendimento
online
INTRODUÇÃO
Esse trabalho narra a experiência dos autores enquanto extensionistas no Projeto
Qualidade de Vida para Todos (PQVT) ao atender uma beneficiária autista em regime remoto.
Em abril de 2014, o projeto foi fundado e idealizado pela docente do departamento de
Educação Física, Professora Dra. Cláudia Barsand e financiado pela Pró Reitoria de Extensão
– PROEX. Em geral, o projeto possibilita que pessoas com deficiências, historicamente
excluídas da sociedade, tenham acesso a atividades físicas no ambiente aquático promovendo
uma melhor qualidade de vida e benefícios para a saúde. (ALMEIDA et al, 2019)
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O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização

O PQVT, se tratando de um projeto de extensão universitária contribui não apenas com a
comunidade, mas também com a formação inicial e continuada de estudantes, além de
conscientizar a comunidade acadêmica sobre as potencialidades da pessoa com deficiência
através do fomento de pesquisas e da própria existência do projeto dentro do ambiente
universitário, na piscina do Complexo Esportivo da PUC Minas.
Sendo o foco deste relato o atendimento à uma beneficiaria dentro do TEA, faremos
uma breve contextualização. O transtorno do espectro do autismo (TEA) é caracterizado por
alterações qualitativas nas habilidades de interação social, dificuldades de comunicação e o
engajamento em comportamentos repetitivos e estereotipados (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2000). As alterações de linguagem no TEA são caracterizadas por atrasos
significativos no desenvolvimento das habilidades linguísticas ou até mesmo a completa
ausência. No nível pragmático, são encontradas alterações, que são perceptíveis nos primeiros
anos de vida, através da ausência ou padrões anormais no contato ocular, nas respostas aos
sons, no balbucio, nos padrões vocais e gestuais. (GONÇALVES e CASTRO, 2013). E essas
podem ser evidenciadas em outras fases da vida pela dificuldade no uso da linguagem, do
entendimento de metáforas e ironias e do reconhecimento de pensamentos e sentimentos de si
e do outro. (TONELLI, 2011).
A classificação do autismo tem mudado com o passar do tempo. Atualmente, é
declarado no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais V, que teve sua
primeira edição lançada em 2013, que o autismo é um conjunto de transtornos agrupados,
dessa forma, o nome passou a abranger todo o conjunto, sendo ele, Transtornos do Espectro
Autista (BARROSO, 2019).
De acordo com a percepção da equipe durante os atendimentos, identificamos que
indivíduos autistas podem estar em maior risco de experimentar dificuldades para lidar com o
impacto do COVID-19. Estudo realizado por Spain, et al, 2021, apresenta perspectivas sobre
a pandemia para adultos autistas e não autistas. Ambos os grupos de participantes relataram
ter experimentado estresse, ansiedade, preocupação e depressão como resultado da pandemia,
com indivíduos autistas endossando taxas e níveis mais elevados dos sintomas. O fechamento
de escolas, clínicas e programas comunitários coloca crianças e adolescentes com TEA em
maior risco, uma vez que intervenções comportamentais e suporte psicológico construíam
uma rotina que envolvia muitas horas de estímulo, por exemplo, 20–40 horas por semana.

(WHITE, et al, 2020). Os beneficiários do PQVT, que antes possuíam horas de estímulo,
agora devem se adaptar a uma rotina com menos atividades e em formato remoto.
OBJETIVOS
Este trabalho objetiva documentar nossa trajetória atendendo em regime remoto uma
beneficiária autista. Ao discorreremos aqui sobre os desafios que apareceram e quais recursos
e estratégias foram utilizados para transpor esses desafios, esperamos também que nosso
plano de ação possa ser replicado em alunos com dificuldades e realidades parecidas,
auxiliando outros profissionais com as mesmas dificuldades.
METODOLOGIA
Nesse capítulo apresentamos o roteiro que foi elaborado visando a aplicação durante o
regime remoto, junto a uma beneficiária de 13 anos com TEA, que participa do projeto desde
abril de 2017. A escolha por essa beneficiária foi motivada pelos desafios encontrados em
conduzir as atividades remotamente pois, além do baixo grau de instrução familiar sobre o
TEA, ela não possuía acesso a suporte clínico e nem escolar devido a pandemia. Além disso,
a equipe notou uma barreira para atingir resultados positivos da mesma forma que ocorria
presencialmente: o desafio de lidar com uma beneficiária com TEA que não possui
comunicação verbal, visto que, a priori, era a nossa principal ferramenta. A equipe de
extensionistas, composta por graduandos da Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Psicologia, motivada pelo desafio de atender de forma virtual, passou por uma mudança nas
estratégias de atendimento.
A adaptação para o ambiente virtual foi a maior dificuldade encontrada pela
beneficiária desde o início das reuniões nesse formato. Tal dificuldade nos levou a mudar a
forma de elaborar e propor atividades, criar um canal de comunicação e realizar os
atendimentos. Através de relatos dos ex-extensionistas do PQVT que já estiveram em contato
com a beneficiária presencialmente, nos foi descrito que o principal canal de comunicação
durante as atividades aquáticas era o afeto através do contato físico. De maneira inevitável,
esse contato foi perdido devido a mudança súbita do ambiente de comunicação.
Para transpor esse desafio, desenvolvemos estratégias para adquirir uma nova forma
de comunicação com a beneficiária, uma vez que falta desse canal de comunicação resultava

em um sentimento de frustração de ambas as partes por não conseguirmos compreender as
necessidades dela. As atividades propostas inicialmente não surtiam o efeito esperado pela
equipe pois estava sendo proporcionado uma sobrecarga de estímulos e os resultados sempre
eram instáveis, sem constância ou sinal de evolução na interação. Esse cenário se repetiu
diversas vezes até que as aulas passaram a surtir um efeito negativo observado por todos,
onde a beneficiária demonstrava insatisfação, ansiedade, aumento de estereotipias sendo
observado pela agitação e vocalização dela, trazendo desconforto durante as reuniões, sendo
esse o sinal de que a abordagem das aulas deveria ser revista e alterada.
A primeira mudança feita na rotina foi posicionar o celular em um local mais afastado,
onde todos os integrantes da equipe iniciaram a reunião com as câmeras desligadas para
reduzir os estímulos, exceto o extensionista que guiava as atividades. Evitávamos, no decorrer
das atividades, solicitar ou cobrar uma resposta verbal da beneficiária de maneira frequente.
Essas pequenas mudanças na abordagem proporcionaram um ambiente confortável e menos
invasivo, resultando em uma mudança visível no comportamento da beneficiária no momento
dos atendimentos.
Após essa primeira alteração, onde foi possível notar alguns efeitos positivos, abriu-se
um horizonte de possibilidades e, motivados, realizamos as mudanças no planejamento das
atividades propriamente ditas. Durante as reuniões, propusemos uma atividade foco tendo
como base músicas interativas e, então, buscamos propor variações posturais como, por
exemplo, ficar de pé em momentos específicos. Durante esses momentos, a participação da
mãe da beneficiária foi fundamental e extremamente relevante, visto que gerou um maior
engajamento, resultando em mais demandas e possibilidades para compor nosso plano de
ação.
Com essas alterações os componentes da equipe, junto a coordenação, estruturaram a
nova metodologia de atendimento que consiste em proporcionar mais espaço, conforto e
tempo para a beneficiária se adaptar com o meio de comunicação atual.
RESULTADOS/ DISCUSSÃO
Os atendimentos tiveram o intuito de identificar as demandas e interesses da
beneficiária a partir do relato da família. Com isso, percebemos na fala da mãe a falta de
conhecimento a respeito da condição da própria filha bem como suas angústias, as quais

foram trabalhadas de maneira articulada junto a equipe de psicologia. A partir disso, foi
possível planejar atividades de maior relevância e eficiência, alinhadas a exercícios que
fossem motivadores para a beneficiária afim de promover a qualidade de vida.
Com as atividades elaboradas, nossos objetivos foram atingidos mediante o uso de
recursos encontrados em seu cotidiano, como músicas infantis e pelúcias. Através destes,
nossa equipe presenciou diversos momentos em que atingimos resultados satisfatórios ao
trabalhar atenção, imitação, mudanças posturais, toque, dança e pequenos saltos. A mudança
de um cenário negativo para um positivo foi possível devido ao empenho da equipe e da mãe
ao aplicar o novo plano de ação de forma sistemática e cuidadosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mobilização dos extensionista do PQVT em prol de melhorar a qualidade do
atendimento a beneficiaria autista em regime remoto resultou na construção de um roteiro
orientador que se pauta, principalmente, nos seguintes eixos: na importância de uma equipe
multidisciplinar bem articulada atuando frente a uma questão multifacetada, nas demandas e
potencialidades da beneficiaria e na atenção a família, principal elo mediador entre os
extensionistas e a beneficiária. A documentação desse processo, além de cumprir com seu
papel de registro enquanto projeto de extensão, contribuiu com a formação inicial e
continuada dos extensionistas integrantes do PQVT, com o projeto em sí e com outros
profissionais, uma vez que as ações desenvolvidas com essa aluna podem ser replicadas em
casos semelhantes. É importante frisar que, ainda com resultados positivos, esse relato carrega
uma certa especificidade pois diz da experiência de um grupo de indivíduos atuando junto a
uma única beneficiária. Nossa expectativa é que esse relato possa expandir o horizonte de
possibilidades e contribuir com outros estudos que abordam conhecimentos pertinentes a essa
área.

ACTIVITIES FOR AN AUTISTIC PERSON IN A VIRTUAL
ENVIROMENT
ABSTRACT
This work aims to document the experience that Qualidade de Vida Para Todos project
(PQVT) extensionists had, while assisting a beneficiary with Autism Spectrum Disorder
(ASD) in a virtual environment, so as the strategies built to ensure the attentands sucess.
Literature investigations and dialogues between professionals envolved on the process
culminated in the creation of a service script, where a multidisciplinary team built paths that
ensured better responses from the beneficiary.
KEYWORDS: Autism Spectrum Disorder (ASD); virtual environment; virtual attendance

ATENDIMIENTO A UNA PERSONA AUTISTA EN UN ENTORNO
VIRTUAL
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo documentar la experiencia que tuvieron los extencionistas
del proyecto Qualidade de Vida para Todos (PQVT) y sobre los desafíos de atender a un
beneficiario con trastorno del espectro autista (TEA) en un entorno virtual, así como las
estrategias creadas para garantizar el éxito de los servicios. Las investigaciones de la
literatura y los diálogos entre profesionales culminaron en la creación de un guión de
servicio, donde un equipo multidisciplinario construyó caminos que aseguraron mejores
respuestas por parte del beneficiario.
PALABRAS CLAVES: Transtorno del Spectro Autista (TEA); entorno virtual, atendimiento
virtual
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RESUMO
Este estudo discute como o ensino da cultura afro-brasileira na escola se constitui em frentes
de educação antirracista no IFMT por meio de oficinas, projetos e nas aulas de educação
física e geografia. Dentre os conhecimentos difundidos, destacamos o acesso a
conhecimentos contra-hegemônicos e a sistematização dos aspectos simbólicos das práticas
corporais afro-brasileiras. Concluímos que a educação necessita ultrapassar a mera citação
das contribuições do negro na sociedade partindo para um projeto político pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: Educação antirracista; Cultura afro-brasileira; Escola.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo discutir como o ensino de práticas corporais da
cultura afro-brasileira se constitui em frentes de educação antirracista no IFMT Campus
Sorriso. Através de conhecimentos histórico-críticos como as origens do Maculelê, da
ciranda, do conceito de Griô2 e da Capoeira enquanto patrimônios do Brasil, uma professora
de educação física, uma professora de geografia e um professor de educação física
desenvolvem o ensino da cultura afro-brasileira no IFMT Campus Sorriso nas dimensões do
ensino, da pesquisa e da extensão.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização
Termo utilizado para referenciar pessoas da cultura popular que transmitem conhecimentos e saberes
de maneira oral como acontece em quilombos, e na capoeira, exemplificando.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Para Carvalho e Tavares (2018), o ambiente escolar tende a reproduzir os efeitos do
racismo estrutural brasileiro, constituindo-se repleto de demandas no que tange a um projeto
de educação antirracista. Além disso, autores como Costa e Oliveira (2015) e Nilma Lino
Gomes (2010) têm discutido que o currículo escolar se assenta na perspectiva eurocêntrica em
que as diferentes matizes de formação da nação brasileira (indígena, europeia e africana) não
são retratadas como igualmente importantes. Frente a essa conjuntura, a Lei nº 10.639/033 é
regulamentada como resultado das lutas antirracistas, deliberando a obrigatoriedade do ensino
da história e cultura africana na escola.
Diante disso, Taffarel (2005) discute a Capoeira como um projeto histórico, construído
socialmente, e com uma perspectiva crítica acerca do mundo. O Maculelê, misto de jogo, luta
e dança, é um fragmento do Cucumbi, uma dança dramática em que os negros batiam pedaços
roliços de madeira acompanhado por cantos (FALCÃO, 2009). Sintetizamos que, através das
práticas corporais Capoeira e dança, (Maculelê e ciranda), exploramos os valores e os signos
da cultura afro-brasileira sob a perspectiva metodológica Griô que prima pela oralidade, mito
e corporalidade, direcionando-nos à valorização da cultura afro-brasileira como frentes de
educação antirracista mediante ao ensino, à pesquisa e à extensão.
METODOLOGIA
Destacamos que dois dos autores são professores de educação física, um homem
branco e uma mulher negra, e a outra professora é de geografia, também uma mulher negra. A
cultura afro-brasileira foi desenvolvida: a) primeiramente, a professora de geografia e a de
educação física desenvolveram-na como oficina em setembro de 2019 durante um evento
intitulado Painel Temático Carolina Maria de Jesus 4 b) depois, noutra oficina durante o
evento de acolhimento dos estudantes em fevereiro de 2020; c) em caráter contínuo (antes da
pandemia), a professora de geografia desenvolveu o Projeto de Extensão Cultura Afro: uma
alternativa à formação cidadã, em 2019, ensinando a Capoeira e o Maculelê para adultos e
crianças da comunidade escola; e) no âmbito da pesquisa, juntamente com estudantes-autores
do ensino médio, foram publicados um resumo simples acerca destas experiências
3
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pedagógicas no Salão Jovem da UFRGS5 2020, um artigo na revista científica Cadernos do
Aplicação UFRGS que tematizava a educação antirracista no IFMT em 2021 e um resumo
simples no WORKIF (VII Workshop de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação) em 2021; f)
nas aulas de educação física e geografia para o ensino médio.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Capoeira é uma prática corporal que se opõe à lógica meramente capitalista
observada em muitos esportes, pois, apresenta aos alunos uma possibilidade criativa que
advém dos recursos naturais, respeitando-os e valorizando-os. Ora, com uma cabaça, uma
verga, um pedaço de arame e uma pedra é possível construir um instrumento musical de corda
e com ele produzir uma sonoridade ímpar e extremamente característica. Observamos que os
estudantes valorizam os movimentos corporais oriundos da Capoeira, especialmente em
duplas, vivenciando diferentes manejos do corpo como algo agregador em suas vidas
escolares. A Capoeira traz consigo características democráticas e contra-hegemônicas, no
sentido de ser praticada na rua, com materiais e roupas não delimitados por uma lógica
elitizada, e de pés descalços (CARVALHO, 2018). Nestes sentidos, a constitui-se num
espaço-tempo na escola para os estudantes e a comunidade escolar experimentarem o lúdico,
o mítico, o canto, o ritmo, as esquivas e os pontapés enquanto movimentos de luta que
remetem ao enfrentamento, à resistência e à história de um povo que produz cultura, apesar de
e para além da condição de outrora brutalmente escravizados6.
É possível perceber que inicialmente as meninas possuem mais afeição à proposta de
estudar dança na escola. Entretanto, não naturalizamos aqui as desconfianças iniciais dos
meninos. A feminilidade e a masculinidade são construídas pelos alunos em função das
relações de poder socialmente instituídas (ISSE, 2003), parecendo indesejável aos meninos
associarem-se às coisas consideradas mais sensíveis ou intimistas, como dançar
(CARVALHO, 2018). Exemplificando, para Wenetz e Stigger (2006), o comportamento
naturalizado é que meninos brinquem de futebol e as meninas não, tematizando que os alunos
aprendem a construir essas diferenças no espaço escolar (p. 72). Neste sentido, formulamos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nossa intenção não é minimizar a percepção dos estudantes/comunidade acerca do passado de
escravização do povo negro, pelo contrário. O que desejamos é demonstrar a imensa e vasta
contribuição do povo negro na constituição da nação brasileira nos vieses culturais, científicos,
históricos, artísticos, filosóficos e outros.
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que também é inicialmente inesperado para os meninos que eles precisem vivenciar a dança
na escola, pois, isso parece “ameaçar” sua ideia de masculinidade. Passado um primeiro
estranhamento, contudo, os meninos entregam-se à ludicidade da ciranda e do Maculelê, e os
sinais do divertimento e sensibilidade começam a ser por eles permitidos, tais como, os
sorrisos, as brincadeiras, os abraços e a disposição. Assim, quando meninos e meninas
vivenciam esta cultura na escola, partem para uma construção mais crítica acerca do
conhecimento por meio da corporeidade. Isso se constitui um avanço e um ganho para suas
experiências acadêmicas, já que, todos fazem os mesmos movimentos, e os mesmos papéis,
sem distinções. Partimos da perspectiva da união e da unidade, o que por sua vez se opõe à
lógica mais capitalista que versa acerca da individualidade, favorecendo assim o
desenvolvimento da sensibilidade, da empatia e do trabalho em equipe.
Não há como cirandar sozinho. A cantiga lhes é ensinada oralmente, referenciando o
saber popular. A professora destaca que a aprendera com o Mestre Griô Márcio Caires de
Lençóis, Bahia, que aprendera com “Seu” João Cirandeiro da Paraíba. Ela diz “Saí de casa
com o pé direito na frente, eu vim ciente pisar nesta terra. A cirandeira, quando escuta o
baque do bumbo, ela responde á pé da serra [...]”. Uma vez que os estudantes não estão
habituados a cantar e dançar na escola e tampouco a aprender sem anotar no caderno, há uma
ruptura práticas escolares mais tradicionais, uma ampliação do desenvolvimento dos alunos e
do fazer pedagógico em si.
Por fim, este trabalho proporciona uma ampliação do conhecimento por se opor à
rigidez de alguns processos escolares. Com isto, estamos discutindo que, além de “preparar”
os estudantes para o vestibular, a escola merece problematizar e enfrentar desigualdades
estruturais a partir da diversidade metodológica e mediante a abordagem de variadas
dimensões do conhecimento: culturais, ambientais, corporais, cidadãs, físico-motoras,
científicas, artísticas, de acompanhamento pedagógico (CARVALHO, 2018). Isto é, faz-se
necessário além de ensinar, refletir em grupo as práticas através da epistemologia e devolvê-la
também à sociedade, “baixando” os muros da escola à medida que sua comunidade começa a
entender-se parte dela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo relatou como é desenvolvido o ensino das práticas corporais da
cultura afro-brasileira enquanto frentes de uma educação antirracista no IFMT Campus

Sorriso, Mato Grosso. A cultura afro-brasileira, a Capoeira, o Griô, a ciranda e o Maculelê no
IFMT fazem parte de um projeto de escola, de comunidade escolar e podem favorecer
microtransformações que vislumbrem a cidadania e a consciência dos envolvidos. A escola
merece e necessita ultrapassar a mera citação da existência das contribuições do negro em
nossa sociedade em datas como a Semana da Consciência Negra, partindo de um projeto
político pedagógico que explane a cultura, a história e as identidades afro-brasileiras de
maneira orgânica e pulverizada nas atividades acadêmicas, possibilitando assim o
desenvolvimento da educação antirracista nos moldes da lei.

CAPOEIRA, GRIÔ, CIRANDA AND MACULELÊ AT THE FEDERAL
INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF
MATO GROSSO
ABSTRACT
This study discusses how the teaching of Afro-Brazilian culture at school constitutes fronts for
anti-racist education at IFMT through workshops, projects and physical education and
geography classes. Among the widespread knowledge, we highlight the access to counterhegemonic knowledge and the systematization of the symbolic aspects of Afro-Brazilian
bodily practices. We conclude that education requires going beyond the mere citation of the
contributions of black people in society, starting with a political pedagogical project.
KEYWORDS: Anti-racist education; Afro-Brazilian culture; School.

CAPOEIRA, GRIÔ, CIRANDA Y MACULELÊ EN EL INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATO
GROSSO
RESUMEN
Este estudio discute cómo la enseñanza de la cultura afrobrasileña en la escuela constituye
frentes para la educación antirracista en el IFMT a través de talleres, proyectos y clases de
educación física y geografía. Entre los conocimientos difundidos, destacamos el acceso al
conocimiento contrahegemónico y la sistematización de los aspectos simbólicos de las
prácticas corporales afrobrasileñas. Concluimos que la educación requiere ir más allá de la
mera cita de los aportes de los negros en la sociedad, partiendo de un proyecto político
pedagógico.
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RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência, com o objetivo de compartilhar
incidentes críticos identificados nas narrativas de um professor supervisor e bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao curso de
Licenciatura Educação Física Universidade Federal do Ceará (UFC), abordando a justiça
social atrelada ao esporte em aulas de educação física escolar de turmas do 9° ano do ensino
fundamental de uma escola no município de Fortaleza/CE.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; justiça social; esporte.
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INTRODUÇÃO
Ao contrário do que se possa imaginar no senso comum, , a educação física escolar
não se fundamenta somente no ensino de esportes e práticas esportivas. Desde a década de
1980 houve uma remodelação no âmbito educacional com a necessidade de discutir sobre
temas sociais e políticos, sendo precursora da inserção de uma pauta baseada na justiça social
(SOARES et al., 1992). Essa pauta é relevante para refletir sobre perspectivas que,
considerando o atual contexto sociopolítico-educativo, ajudem a lançar luzes sobre a
necessária articulação entre justiça social e educação (SOUSA; NASCIMENTO, 2019).
Com isso, este trabalho consiste em um relato de experiência de um professor
supervisor e cinco bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) nas aulas de educação física de uma escola-campo de educação básica, no ensino
fundamental, do município de Fortaleza/CE. Temos como principal objetivo atrelar a justiça
social ao esporte na educação física escolar por meio do ensino e da construção de diálogos
nas aulas, a fim de desenvolver o pensamento crítico de alunos(as) do ensino fundamental II
(6º ao 9º ano) sobre as temáticas de cunho social, como: ética, moral, racismo, desigualdade
de gênero e sexual.
Abordamos as temáticas e realizamos uma construção de diálogos nas aulas para
contemplar o conteúdo e desenvolver um pensamento crítico acerca das questões de justiça
social presente nos esportes. Apesar da falta de acesso de alunos (as), decorrente a pandemia e
pouca interação na construção do nosso trabalho dentro da sala de aula que, através do Google
Meet, conseguimos realizar todo o projeto e desenvolver os conteúdos apropriadamente.
JUSTIÇA SOCIAL, ESPORTE E PENSAMENTO CRÍTICO
Quando se fala de justiça social, quais questões, exatamente, estão envolvidas? Quais
elementos a constituem? Quando se pode dizer que uma pessoa ou instituição é justa ou
injusta? Em outras palavras, quando se sabe ou se pode afirmar que as ocorrências cotidianas
refletem arranjos sociais justos? A ideia de justiça social constitui uma tarefa árdua, da
mesma forma que o tratamento teórico-conceitual da temática ocorre em um terreno
pantanoso (PIZZIO, 2016).
A justiça social, desenvolvida a partir da complexidade das Ciências do Esporte, foi
um dos caminhos que desenvolvemos no PIBID, vinculado à Universidade Federal do Ceará

(UFC), durante as aulas de educação física. Venâncio et al. (2021) corroboram essa
perspectiva, agregando à justiça social um valor de aproximação da didática com a educação,
sendo preciso “ensinar tudo a todəs” (VENÂNCIO et al., 2021, p. 12). Nesse sentido, a
didática contribui ao ensino progressista, interligando a educação ao cunho de não
invisibilidade para os sujeitos durante o seu processo de escolarização.
Flor et al. (2021) e Silva et al. (2021) dialogam sobre a importância da implementação
de conteúdos sobre justiça social durante formação de professores(as) para que, no futuro, nas
suas próprias aulas de educação física escolar, seja possível problematizar esses temas.
Enquanto futuros(as) licenciandos(as) em educação física, o PIBID proporciona vivências na
educação básica e, sobretudo, sobre a sistematização desses conteúdos temáticos na escola.
Esses diálogos fornecem durante a formação de professores (as) experiências acerca das
questões sociais, podendo ser interligadas aos conteúdos já esperados nas propostas
curriculares de educação física escolar.
Dessa forma, atrelando essas temáticas à educação física escolar podemos contribuir
para que os(as) alunos(as), segundo Jófili (2002), criem seus próprios saberes, não ignorando
os seus conhecimentos prévios e desenvolvendo pensamentos críticos. Assim, para Nogueira
(2011), contemplar o esporte nas aulas de educação física escolar consiste em um fator
importante para as juventudes, sobretudo nas intervenções de políticas públicas. Dessa forma,
o esporte atrelado à justiça social é uma temática que se interliga a diversas problemáticas
atuais voltadas à desigualdade de gênero, racismo, ética e homofobia dentro do esporte em si
(FONTOURA, 2017).
METODOLOGIA
Metodologicamente, este relato “circunscreve experiência, lugar de fala e seu tempo
histórico, tudo isso articulado a um robusto arcabouço teórico, legitimador da experiência
enquanto fenômeno científico (DALTRO; DE FARIA, 2019, p. 235). Implementamos as
temáticas de justiça social associadas ao esporte, que já integrava a matriz curricular da
educação física na escola-campo. Foram ministradas pelo Professor Orientador e os (as)
bolsistas do PIBID, que ocorrem todas as segundas em cinco turmas de 9° ano. Realizamos
um total de 5 aulas com cada uma das duas turmas, de duração aproximada de 1h e 10 min,
nos meses de abril/maio de 2021.

Nesse contexto, durante a construção dos diálogos nas aulas, trouxemos questões de:
racismo e educação antirracista, desigualdade de gênero e sexualidade no esporte, ética e
moral no esporte. Assim, dentro dessas temáticas, o enfoque principal foi relacionado ao
esporte, problematizando a ocorrência de preconceitos relacionados aos temas.
Em um primeiro momento, foram trazidas algumas mensagens de reflexões sobre os
temas, com vídeos, fotos e músicas que representavam o preconceito, o racismo e as
desigualdades, tanto na sociedade em geral como dentro do esporte. Esses momentos durante
as aulas trouxeram uma mensagem muito importante para os(as) alunos(as) e um chamado
para pensarem a respeito das temáticas.
INDÍCIOS A PARTIR DAS AULAS TEMÁTICAS
Analisamos que houve um pouco de resistência dos(as) alunos(as) principalmente em
participar das aulas, por meio de seus comentários ou mensagens na plataforma Google Meet.
Observamos tanto a vergonha em conversar com os(as) professores(as), como por receio de
falar algo errado. Conforme Venâncio (2019), reconhecer as emoções, percepções e questões
relacionadas à experiência dos(as) estudantes – que incluem a vergonha – remete ao tempo
pedagogicamente necessário à docência e à aprendizagem. Então, procuramos explicitar que a
participação é muito importante e reforçamos que não existe participação certa ou errada.
Durante o processo, tivemos empecilhos como: um pai, assistindo à aula remota com a
filha, questionou se a aula seria de educação física ou política. Foi preciso uma explicação
sobre a impossibilidade de dissociação da vida com a política. Assim, De Abreu Dallari
(2017) contempla a política como elemento de decisão de problemas encontrados na
coletividade.
Posteriormente, ocorreram aulas específicas para tratar de cada tema, sendo abordadas
a ética, o racismo e a desigualdade em cada aula. Foram conceituados e exemplificados cada
assunto, seu surgimento e as interferências dentro do esporte, e nessa abordagem foram
apresentados vídeos, fotos e depoimentos dando, assim, um suporte à aula. Trabalhar esses
temas, que muitas vezes são marginalizados pela sociedade e um problema diário de muitos
sujeitos, é de suma importância para conscientizar e alertar os(as) alunos(as) sobre as
problemáticas urgentes da sociedade. Interligar a educação física – em especial o esporte – a

esses temas é uma possibilidade de sistematizá-la criticamente ao incluir questões sociais que
afetam todas as áreas da educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao associarmos o esporte à justiça social, vemos o anseio e a vontade de entender
essas questões pelos(as) olhares dos(as) nossos(as) alunos(as). Por isso, utilizamos alguns
recursos tecnológicos, como o Google Formulários, para tornar palpáveis os entendimentos e
as indagações críticas desses(as) estudantes. Através das percepções que tivemos no decorrer
das aulas, analisamos um interesse por mais conteúdos relacionados a essas temáticas, maior
participação nas aulas e entendimento crítico acerca dos conteúdos, contemplando, assim, o
que esperávamos realizar.
Dessa maneira, o trabalho realizado de unir o esporte aos temas da justiça social foi
bastante relevante para o conhecimento e a aprendizagem dos(as) alunos(as), que apreciaram
e elogiaram a perspectiva trabalhada na aula, interagiram e fizeram perguntas sobre os temas.
Diante desse retorno por parte dos(as) alunos(as), vimos a importância e o impacto das
temáticas da justiça social na vida de cada aluno(a) como uma forma de exemplificar sobre a
sociedade atual, trazendo conteúdos relevantes e que consideramos fundamentais de serem
ensinados nas aulas de educação física.

CONVERGING SOCIAL JUSTICE AND SPORT: REPORTING FROM
AN EXPERIENCE IN THE INSTITUTIONAL SCHOLARSHIP
PROGRAM FOR INITIATION TO TEACHING
ABSTRACT
This work consists of an experience report, with the purpose of sharing the narratives from
one school teacher and five fellow student-teachers at the Institutional Scholarship Program
for Initiation to Teaching (PIBID), linked to the Physical Education Teacher Education
course at the Federal University of Ceará (UFC), nearing social justice and its connections
to sports in elementary school physical education classes with 9th graders from a public
school in Fortaleza, the capital city of Ceará.
KEYWORDS: school physical education; social justice; sport.

CONVERGENCIA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DEPORTE:
INFORME DE LA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INICIACIÓN A LA DOCENCIA
RESUMEN
Este trabajo es un informe de experiencia, con el objetivo de compartir las narrativas de un
profesor mentor y cinco becarios del Programa Institucional de Becas de Iniciación a la
Docencia (PIBID), vinculado a la Universidad Federal del Ceará (UFC), con estudiantes del
curso de Licenciatura en Educación Física y con el enfoque de justicia social vinculada al
deporte en las clases de educación física de 9º grado de educación primaria de una escuela
pública de la ciudad de Fortaleza/CE.
PALABRAS CLAVES: educación física escolar; justicia social; deporte.
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DANÇA INCLUSIVA: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL1
Dayane da Silva Oliveira,
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Paulo Roberto Veloso Ventura,
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
RESUMO
Esta pesquisa analisou o currículo de cursos de educação física e dança das cincos regiões
geopolíticas brasileiras com objetivo de analisar em que medida os cursos de graduação
dessas áreas subsidiam o processo de inclusão de pessoas com deficiência, tendo a dança como
instrumento. Utilizamos o método crítico-dialético, com análise quanti-qualitativa dos dados
empíricos arrancados dos PPCs, cujos pressupostos revelam a dança inclusiva como
componente indispensável em algumas IES, porém escasso na realidade de outras.
PALAVRAS-CHAVE: projeto pedagógico; dança inclusiva; formação profissional.
INTRODUÇÃO
Este artigo tem como tema central a Dança Inclusiva, que reflete a inclusão social de
pessoas com deficiência (PCD), através das práticas corporais na dança. O objeto da pesquisa
é a inclusão pela dança e a temática articula-se com a formação profissional, realçando a
possibilidade da intervenção nas aulas de dança, valorizando o processo educativo de expressão
corporal da pessoa com deficiência.
A invisibilidade imposta às pessoas com deficiência revela aquilo que a sociedade
promove sobre elas, o que barra sua prática social, ceifando suas possibilidades de se
relacionarem socialmente. Inúmeras barreiras limitam a inter-relação das culturas, levando a
PCD a um enfrentamento diário para se adequar ao estilo de vida padronizado e estereotipado
pela sociedade hegemônica. Este modelo, determinado como “normal”, influencia o
aprendizado dos “diferentes” para que eles sejam vistos como “normais”. O processo de
exclusão é ancorado por uma distorção da realidade, mascarada por uma pseudo diminuição
das dificuldades e limitações de vida da pessoa com deficiência.
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Mas, diversos questionamentos sobre esta desfeita social têm alavancado novas
perspectivas, dentre elas o papel social da Dança no meio social. A partir de então destacamos
o ponto de partida para esta pesquisa: “como se dá o processo de ensino/aprendizagem nos
cursos de graduação em Educação Física e Dança e como é o trato sobre inclusão e diferença,
mais especificamente, quais as possibilidades da dança nesse contesto que envolve as PCD”?
A partir do problema, definimos como objetivos, “analisar o currículo dos cursos de
licenciatura e bacharelado em Educação Física e Dança”; “investigar em que medida esses
cursos subsidiam concretamente as possibilidades da inclusão pela Dança”; “compreender as
implicações inerentes à intervenção do professor/profissional de Educação Física nas aulas de
dança para pessoas com deficiência”.
A análise do projeto pedagógico dos cursos ofereceu uma perspectiva acerca deste trato
do conhecimento sobre Educação Física e Dança, enquanto possibilidades inclusivas. Ao
revelar novas perspectivas sobre peculiaridades que possam ser encontradas na formação dos
professores/profissionais de Educação Física e Dança os remetem a apontar como, quando e
onde poderão se apoiar as pessoas com deficiência nos mais diversos ambientes de formação
(escolar e não escolar), o que remete à sociedade e, em especial, aos sujeitos com deficiência
um ganho inestimável de autonomia, libertos de determinadas dependências para exercer um
protagonismo humanizado e inclusivo, ganhar vida na prática social.
Este trabalho tem como marco teórico o Materialismo Histórico Dialético e os
parâmetros teórico-metodológicos que o orientam. Infelizmente, o espaço aqui determinado
não permitiu ampliar sobre o método de exposição, tabelas e análises mais consistentes.
SOBRE A DANÇA
A desconstrução e reorganização dos fundamentos da dança são fortemente
evidenciados pela transformação histórica do pensamento, ao ganhar importantes pilares que
sedimentam as manifestações das emoções, através da corporeidade humana.
A dança contemporânea destaca-se pela sua origem questionadora aos ideais da dança
moderna. [...] “a Dança Contemporânea não nega o passado, mas o refaz dando-lhe ares de
presente, recontextualizando-o. Sua forma de se expressar abre espaços para incluir paradoxos
e diversos diálogos gestuais” (PORPINO, 2008, p. 14-15). Para a autora (idem), a dança
contemporânea permite um diálogo saudável entre todas as modalidades de dança, transita entre

as referências históricas da dança clássica, a moderna, a contemporânea, a popular e as
cultas/eruditas. Portanto, indicada para o trabalho de inclusão das pessoas com deficiência.
A Dança Contemporânea permite uma vivência estética que se relaciona com o objeto
e o sujeito, como nos assevera Porpino (2008, p. 15),
A experiência estética da Dança Contemporânea nos faz ser capazes de
perceber e criar novos sentidos para as coisas já instituídas na cultura, porque
coloca e recoloca os dramas humanos de forma simultaneamente irônica,
trágica, original, inusitada e problematizada.

Amagasaki (1996 apud PORPINO, 2008) expressa uma ideia impactante sobre a
reconfiguração que a dança contemporânea apresenta; uma metáfora que diz haver necessidade
de se passar pelo processo de morte, ser cadáver, se permitir morrer o histórico de
condicionamento corporal diário, perder vícios do movimento, para então depois, poder criar
formas e sentidos da dança. Essa relação de transformação do movimento reflete e considera a
diversidade, o diferente, o novo, o paradoxo da vida.
A dança inclusiva, segundo Claro (2012, p. 28), é “uma atividade corporal que pode ser
considerada um recurso artístico-terapêutico auxiliar do bem-estar físico e mental,
proporcionando a inclusão social de pessoas com deficiência”. Com isso, a dança tem o poder
de estar na prevenção, no tratamento e nas implicações das deficiências, sejam elas
físicas/motoras, sensitivas ou cognitivas, portanto, a arte da dança é um elemento de inclusão
para as pessoas com deficiência, em todos os ambientes educacionais.
CONHECENDO O PROCESSO DE INCLUSÃO
Ao tentar compreender uma pessoa com deficiência é imprescindível nos atentarmos
aos problemas diários que ela enfrenta. As dificuldades encontradas em todas as esferas da
sociedade compõem um imenso “quebra-cabeças”, e a independência se torna uma busca
constante e exaustiva. Lima (2014, p. 41) explicita que [...] “esse grupo se depara com pouca
oportunidade de trabalho e vive em quase total dependência familiar e social. Esse fato
caracteriza uma difícil integração em todos os setores da vida social” [...]. Faz-se necessário
uma ressalva sobre o discurso da autora, tendo em vista que não basta integrar as pessoas com
deficiência no campo das relações sociais, isso já vem ocorrendo em alguns espaços, mas apesar
de integradas, elas seguem excluídas. Por isso, torna-se necessário realmente inclui-las, o que
vai fazer toda a diferença.

De acordo com Cidade e Freitas (2002, p. 19) a pessoa com deficiência é [...]
“segregada, excluída, estigmatizada e condenada ao isolamento em nome da normalidade, os
critérios parecem ser produtividade e adaptação aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade”.
Portanto, a PCD é totalmente estereotipada nos espaços citadinos, sejam primitivos ou
modernizados, visto que, em determinado momento histórico havia um pensamento
prioritariamente eliminatório, excludente e, em outro, um tratamento de compaixão e zelo. O
processo histórico emerge as várias abordagens que transpassaram por perseguições, torturas,
abandonos, assassinatos, etc. Nos Séculos XIX e XX têm início reformas de cunho social a
partir de interesse dos governos em ampliar o suporte às pessoas com deficiência.
ANÁLISE E EXPOSIÇÃO DOS DADOS
A Educação Física, segundo Ventura (2010), vista por lentes críticas, busca esforços
para desocultar a corporalidade humana inerente ao processo histórico da Cultura Corporal.
Nesse contexto, a dança é um instrumento que proporciona o conhecimento do corpo e suas
relações com a prática social, ao revelar sua historicidade.
A fragmentação da Educação Física é um regresso na construção do conhecimento da
área, que apoiado por discursos incoerentes acaba por desconsiderar a amplitude do contexto
histórico que permeia a vida do ser humano.
Nos cursos de Dança não é diferente, os argumentos sustentados para a divisão em
licenciatura e bacharelado recaem na intervenção profissional. No campo ontológico a Dança é
parte constituinte da Cultura Corporal, o que nos remete ao mesmo questionamento que se tem
feito ao bacharelado em Educação Física, sobretudo em entender qual é o objeto de estudo da
Dança.
Na análise dos projetos pedagógicos, tanto os cursos de Dança como os de Educação
Física apresentaram disciplinas em sua matriz curricular sobre a dança inclusiva. Em todos os
cursos das diversas regiões geopolíticas há um reconhecimento que a dança é um componente
importante do currículo do curso de Educação Física e ao explorar os documentos foi
encontrado uma ementa singular da Região Norte, que apresentou um modelo referencial para
aplicação na intervenção do profissional de Educação Física. Algumas formações, no entanto,
se mostraram ineficientes, pois estão sustentadas por teorias arcaicas do processo de integração.

No contraditório, a atual configuração de inclusão enfatiza uma nova perspectiva, o que implica
no aprofundamento atualizado das ementas de disciplinas que abordam o tema.
Na formação profissional, via ensino superior no Brasil, é corriqueira a presença de
pontos marcantes nos discursos dos projetos curriculares, em que alguns apreciam uma
formação mais humana e, outros, contemplam uma visão mercantil em favor do rendimento no
trabalho. Pela análise dos PPCs abordados na pesquisa é possível compreender as relações no
interior da formação profissional que exteriorize a busca pela qualidade no processo de
intervenção profissional, em que a inclusão faz parte deste processo.
Os currículos dos cursos de Educação Física e Dança em licenciatura e bacharelado das
IES brasileiras analisadas, seguem em suas matrizes curriculares disciplinas de modalidades
obrigatórias, optativas e eletivas. A exposição se deu por tabelas que destacaram as disciplinas
que abordam os conhecimentos sobre dança e inclusão nos currículos investigados, seus
objetivos e como são tratadas, ou não, na formação em Educação Física e Dança, mais que isso,
se respaldam a intervenção do futuro graduado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivando desvelar as implicações na formação profissional em Educação Física e
Dança, este artigo buscou dar luz aos aspectos que envolvem o processo inclusivo nos diferentes
ambientes de ensino da dança.
Entre outras questões, este trabalho investiu em discutir a intervenção profissional
daqueles que trabalham com a dança, sobre as possibilidades que a mesma agrega enquanto
estratégia de inclusão das PCD na prática social. Uma proposição que se deseja materializar na
formação profissional em Dança e Educação Física é que as IES compreendam a necessidade
acrescentar em seus projetos curriculares e, garantir na prática de ensino do processo de
formação, que todas as disciplinas com práticas corporais incluam em seus planos de ensino o
trato com a deficiência humana, constituindo-se assim uma prática que efetive o processo de
inclusão social, pois certamente protagonizaria um contexto formativo diferente, que pensa e
transforma a realidade de todos, em qualquer âmbito, seja dentro ou fora dos muros que
envolvem o paradoxo da inclusão.

INCLUSIVE DANCE: CURRICULUM AND PROFESSIONAL
GRADUATION
ABSTRACT
The article analyzed the curriculum of physical education and dance courses in the five Brazilian
geopolitical regions, aimed at examining the extent to which the graduation courses of these areas
subsidize the process of inclusion of people with disabilities. The research method was critical-dialectic,
with quantitative-qualitative analysis of empirical data from Educational Course Projects, as
their premise present inclusive dance as a paramount component of some Higher Education Institutions
but scarce in the reality of others.

KEYWORDS: pedagogical project; inclusive dance; vocational training.

DANZA INCLUSIVA: CURRÍCULO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
RESUMEN
El artículo analizó el currículo de cursos de educación física y danza en las cinco regiones geopolíticas
brasileñas, destinado a examinar la medida en que los cursos de graduación de estas áreas
subvencionan el proceso de inclusión de personas con discapacidades. El método de investigación fue
la dialéctica crítica, con un análisis cuantitativo-cualitativo de los datos empíricos de los Proyectos de
Curso Educativo, ya que su premisa revela la danza como un componente primordial de algunas
Instituciones de Educación Superior, pero escaso en la realidad de otros.

PALABRAS CLAVES: proyecto pedagógico; danza inclusiva; formación profesional.
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DEFICIÊNCIA VISUAL: VIVÊNCIAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR E NO ESPORTE NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO1
Marcos Vinícius Guimarães de Paula,
Universidade de Brasília (UnB) e Secretaria Municipal de Educação de Anápolis-GO
(SEMED)
RESUMO
Este texto tem como objetivo discutir, ainda que brevemente, a respeito da inclusão de
crianças com deficiência visual na Educação Física Escolar e no esporte escolar. Consiste
em um estudo descritivo, sendo um relato de experiência. Dessa forma, são compartilhadas
experiências pedagógicas inclusivas com dois educandos com deficiência visual, de uma
escola da rede municipal de ensino da cidade de Anápolis, estado de Goiás, por meio da
vivência de algumas práticas corporais de aventura, de jogos eletrônicos e da corrida de rua,
em um projeto de atletismo escolar. Destaca-se que foram oportunizadas novas experiências
corporais e novas aprendizagens, colaborando para ampliar o acervo cultural dos estudantes
envolvidos e para fortalecer o debate da inclusão das crianças com deficiência na escola, na
Educação Física e também no esporte. O presente trabalho defende que o corpo do estudante
com deficiência não pode ser silenciado, esquecido e amordaçado, mas ao contrário, precisa
ser reconhecido e explorado, tendo as suas especificidades respeitadas. Por conseguinte,
compreende-se que é uma função política e sensível dos professores de Educação Física,
ajudar a contemplar e a valorizar a corporeidade das crianças e dos jovens com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; deficiência visual; corpo.
INTRODUÇÃO
Este trabalho discorre sobre a inclusão de crianças com deficiência visual na escola,
tematizando especificamente a disciplina de Educação Física e o esporte escolar. Trata-se de
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, no qual são compartilhadas vivências
corporais inclusivas realizadas em uma escola pública do interior de Goiás (Anápolis-GO).
Foram vivenciadas algumas práticas corporais de aventura, a corrida de rua (atletismo) e
alguns jogos eletrônicos com dois estudantes deficientes visuais.
INCLUSÃO ESCOLAR
Na concepção de Camargo (2017), a inclusão é percebida com uma prática social
aplicada não apenas ao ambiente escolar, mas também aos contextos laborais, da cidade, da
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

arquitetura e também das atividades relacionadas ao lazer. Nesta direção, Santos (2003)
advoga que a inclusão corresponde a um processo complexo de participação social plena, ou
seja, não se trata apenas de inserir as pessoas em um determinado espaço onde elas são
marginalizadas e excluídas. Para essa autora, a inclusão é:
[...] uma luta, um movimento que tem por essência estar presente em todas as
áreas da vida humana, inclusive a educacional. Inclusão refere-se, portanto, a
todos os esforços no sentido de garantia da participação máxima de qualquer
cidadão em qualquer arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e
sobre a qual ele tem deveres (SANTOS, 2003, p. 81).

Desta forma, o foco deste texto é refletir sobre a inclusão das pessoas deficientes no
âmbito escolar, entendendo que ao incluir na escola, contribui-se para inclusão social. Neste
sentido, é urgente pensar e desenvolver práticas pedagógicas que respeitem e acolham as
diferenças dos educandos com deficiência, pois somente assim a escola será um espaço
emancipador e de cidadania (ALMEIDA; TEIXEIRA, 2011) que assegura os direitos de todo
sujeito aprendiz. De acordo com Meirieu (2005), a escola deve ser uma instituição social
aberta para todos, sem nenhuma reserva, não podendo, portanto, descartar ninguém.
Nesta direção, cabe destacar a relevância da formação de professores para a atuação
em favor da inclusão. Segundo Correia (2008), os educadores necessitam de formação
específica, para que possam perceber as problemáticas de seus alunos e aprender práticas de
ensino adequadas às diferenças. Deste modo, poderão atuar de forma estratégica para incluílos nos processos educativos e ajudá-los em novas aprendizagens (MANTOAN, 2003;
MARTINS, 2011). No contexto da Educação Física, a formação tem como responsabilidade
trabalhar com conhecimentos didático-pedagógicos que sensibilizem e ajudem o educador a
propor atividades inclusivas no campo das práticas corporais, nas quais o estudante participe
de atividades individuais e em grupo (BUENO, 1993).
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE INCLUSIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Como recorte, este estudo abordará a inclusão do deficiente visual na Educação Física
Escolar e no esporte, partilhando vivências corporais inclusivas com dois estudantes de uma
escola da rede municipal de ensino da cidade de Anápolis-GO (E. M. A.M.C), que aqui serão
denominados de Educando A e de Educanda B. Segundo Rosadas (1986), o deficiente visual
é aquele indivíduo que, de forma congênita ou adquirida, apresenta perda total ou possui

resíduo mínimo de visão. Nesse último caso, pode chegar a ser considerado um caso de visão
subnormal, em que o resíduo visual lhe permite ler texto impresso à tinta com a ajuda de um
recurso didático, como é o caso do Educando A que faz a leitura de textos com o auxílio de
uma lupa eletrônica. Vale ressaltar que no momento em que as atividades foram realizadas
(ano letivo de 2018), o Educando A frequentava o 3° ano do ensino fundamental e a
Educanda B, o 5° ano. Cabe dizer também que ambos apresentam cegueira total de um olho e
baixa visão do outro, sendo que o quadro da Educanda B é mais grave, ao ponto de caminhar,
conforme os médicos, para cegueira completa do outro olho também.
Os Educandos A e B vivenciaram, juntamente com suas turmas, uma oficina sobre
práticas corporais de aventura. Essa ação pedagógica foi realizada com o apoio de uma ONG
chamada Impacto Aventuras e teve supervisão e coordenação dos dois professores de
Educação Física da referida unidade escolar. O objetivo central da oficina foi oportunizar aos
educandos, sem exceção, vivências como o slackline, a escalada, o arvorismo e a cama
elástica. A Educanda B se divertiu muito nessa última, sendo acompanhada por professores e
colegas de sala para garantir a sua segurança. Embora possa parecer uma atividade simples,
para a Educanda B foi uma grande descoberta e um momento de liberdade do seu corpo. Os
seus gritos de alegria e os seus sorrisos foram intensos. Na imagem, a seguir, pode-se
constatar esse momento. É relevante afirmar que houve autorização por parte dos
responsáveis para a divulgação das imagens contidas nesse estudo e que, apesar da
autorização, os rostos das crianças, bem como dos adultos foram desfocados.
Figura 1 – Educanda B na cama elástica

Fonte: acervo dos autores

O Educando A participou de todas as atividades, surpreendendo a todos ao vencer o
paredão de aproximadamente 7,5 metros de altura da escalada, como pode ser averiguado na
imagem abaixo. Ele parou várias vezes para descansar durante o trajeto e teve o seu ritmo
respeitado, uma vez que cada um tem o seu ritmo particular de aprendizagem (BARRETO;
REIS, 2011).
Figura 2 – Educando A na escalada

Fonte: acervo dos autores

Compartilha-se também a experiência do Educando A em um projeto de corrida de rua
da secretaria municipal de ensino de Anápolis, denominado Zatopek, no qual o estudante
correu a prova de 1km de distância em algumas etapas, sendo acompanhado pelo seu
professor de Educação Física (Guia), com ajuda de um elástico, como pode ser verificado na
imagem seguinte.

Figura 3 – Educando A na corrida de rua.

Fonte: acervo dos autores

Em adição, vale destacar as vivências de ambos estudantes com os jogos eletrônicos,
conteúdo explorado durante as aulas de Educação Física, com apoio de uma cuidadora e de
um auxiliar de laboratório de informática, objetivando o aprendizado de forma lúdica, o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e a inclusão digital. Na imagem seguinte é
possível verificar a Educanda B no computador da escola, vivenciando um game.
Figura 4 – Educanda B no computador.

Fonte: acervo dos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate sobre a inclusão escolar é cada vez mais necessário, ainda que já tenha
avançado ao longo da história da educação. Longe de encerrar essa discussão, o presente
trabalho se posiciona politicamente na luta pela inclusão das crianças e dos jovens com
deficiência nos processos formativos escolares e extra escolares.
Ademais, reforça a contribuição da disciplina de Educação Física e do esporte na
inclusão escolar e social, destacando que o fazer pedagógico do professor deve ser
comprometido com uma atuação política e humana. No tocante às experiências apresentadas,
cabe ponderar que as mesmas exploraram a corporeidade dos educandos com deficiência e
cooperaram para construção de novos conhecimentos e para novas aprendizagens, ampliando
a acervo cultural dos mesmos. Destarte, o corpo das pessoas com deficiência precisa ser
respeitado, valorizado e explorado.

VISUAL IMPAIRMENT: INCLUSIVE EXPERIENCES IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE CITY OF ANÁPOLISGO
ABSTRACT
This text aims to discuss, though briefly, the inclusion of children with visually impaired in
the Physical Education and in the school sports. In this way, inclusive pedagogical
experiences are shared with two students with visual impairments, from a school in the
municipal education network in the city of Anápolis, state of Goiás, through the experience of
some corporeal adventure practices, electronic games and street racing, in a school athletics
project. It is noteworthy that new bodily experiences and new learning opportunities were
provided, helping to expand the cultural heritage of the students involved and to strengthen
the debate of the inclusion of children with disabilities in the school, Physical Education and
also in sports. The present work defends that the body of the student with a disability can’t be
silenced, forgotten and muzzled, but on the contrary, it needs to be recognized and explored,
having its specificities respected. Therefore, it is understood that it is a political and sensitive
function of the Physical Education teachers to help contemplating and valuing the
corporeality of children and young people with disabilities.
KEYWORDS: inclusion; visual impairment; body.

DETERIORO VISUAL: EXPERIENCIAS INCLUSIVAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE
ANÁPOLIS-GO
RESUMEN
Este texto tiene como objetivo discutir, aunque sea brevemente, la inclusión de los niños con
discapacidad visual en la Educación Física y en los deportes escolares. Consiste en un
estudio descriptivo, siendo un relato de experiencia. De esta manera, se comparten
experiencias pedagógicas inclusivas con dos estudiantes con discapacidad visual, de una
escuela de la red educativa municipal en la ciudad de Anápolis, estado de Goiás, a través de
la vivencia de algunas prácticas de aventura corporal, juegos electrónicos y carreras. en un
proyecto de atletismo escolar. Es de destacar que se brindaron nuevas experiencias
corporales y nuevas oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a ampliar el patrimonio
cultural de los estudiantes involucrados y a fortalecer el debate sobre la inclusión de niños
con discapacidad en la escuela, la Educación Física y también en el deporte. El presente
trabajo defiende que el cuerpo del estudiante con discapacidad no puede ser silenciado,
olvidado y amordazado, sino que por el contrario, necesita ser reconocido y explorado,
respetando sus especificidades. Por tanto, se entiende que es una función política y sensible
de los docentes de Educación Física ayudar a contemplar y valorar la corporeidad de los
niños y jóvenes con discapacidad.
PALABRAS CLAVES: inclusión; discapacidad visual; cuerpo.
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DOCÊNCIA CUIDADOSA: UMA MATRIZ PARA ANALISAR OBRAS
PEDAGÓGICAS ACADÊMICAS DA/NA INCLUSÃO E DIFERENÇA1
Cláudio Marques Manradino,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar os sentidos de docência e de cuidado,

identificados em três obras de literatura acadêmica e pedagógica. Embasada na perspectiva pósestruturalista, a pesquisa aproxima-se dos estudos desenvolvidos por Michel Foucault sobre o sujeito
e verdade. O cuidado de si é compreendido como um conceito-ferramenta para o exercício analítico.
A pesquisa mostra que, nas obras pedagógicas acadêmicas, produz-se uma docência cuidadosa.

PALAVRAS-CHAVE: Docência Cuidadosa 1; Obra Pedagógica Acadêmica 2; Cuidado de Si
3.
INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa, assumo a docência como uma experiência articulada ao cuidado de si,
tal como é apresentado e analisado pelo filósofo Michel Foucault para quem o modo de ser e
agir, presente na Contemporaneidade, nos coloca diante da relação do sujeito com a verdade e
com uma ética de si.
O objetivo aqui, é o de conhecer e analisar os sentidos de docência e de cuidado,
identificados em três obras de literatura acadêmica e pedagógica; e examinar de que modos os
sentidos identificados e analisados nas três obras concorrem para a constituição de um modo
de ser e agir docente. Enquanto problema, defino o seguinte: Como os sentidos da docência e
do cuidado identificados e analisados em nas três obras acadêmica pedagógicas concorrem
para a constituição de um modo de ser e agir docente?
Esta pesquisa “[...] problematiza saberes, conhecimentos e pedagogias, mobilizados e
produzidos nas áreas de Educação, Formação de Professores e Pedagogia, compreendendo-os
como instâncias de produção de identidades profissionais docentes.” (DAL’IGNA, 2017, p.
6). Olha-se para a docência concorrendo e vinculando-se aos modos de ser e de viver como
modo de vida que estabelece uma relação com o ethos docente, sendo também um convite
para que verifiquemos como isto vai provocar o pensar a docência como um modo de vida,
1
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como uma experiência de si consigo mesmo, ou como diria Foucault (2006b), como uma
estética da existência, um cuidado de si.
O cuidado de si está relacionado com diferentes maneiras como as tecnologias de si
fazem com que o indivíduo passe a reconhecer-se como um sujeito de determinadas relações
morais e éticas. O “si”, como explica Foucault (2014, p. 273), tem uma dupla significação,
pois “[...] ele quer dizer o mesmo, mas ele remete, também a noção de identidade”. Ao
comentar sobre o “si” e a escrita, o autor destaca que:
Nessa cultura do cuidado de si, a escrita é, também ela, importante. Entre as
tarefas que o cuidado de si define, há aquela de tomar notas sobre si mesmo
– que poderão ser lidas –, escrever tratados e cartas aos amigos, para ajudálos, a conservar seus carnês a fim de reativar por si mesmo as verdades de
que se teve necessidade. (FOUCAULT, 2014, p. 275).

Nesta operação sobre o “si”, o sujeito e a verdade são colocados em jogo, ou, melhor
dizendo, o sujeito e a sua verdade são postos em jogo. Na questão da escrita de si, Foucault
(2006a, p. 147), ao visitar as cartas escritas por Sêneca, Marco Antônio e Epiteto, comenta
que a escrita é um exercício, um adestramento que se faz para guardar discursos, conselhos,
que são tratados como uma verdade por quem os registra operando como uma verdade
“etopoiética”.
No campo educacional, muitos autores tem recorrido aos estudos foucaultianos que
tratam do cuidado de si para desenvolver suas pesquisas, entre eles, BEVILAQUA, (2017),
GALLO, (2006), GROS (2008), HADOT (2017).
PASSOS METODOLÓGICOS
Na centralidade, no encontro analítico com a materialidade da pesquisa, a investigação
identifica-se como uma pesquisa documental que toma como material empírico três obras:
Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor, O mestre ignorante e O mestre
inventor. É aqui que se encontra o meio, o que se coloca entre a tese e o exercício analítico.
Definidos os materiais empíricos, passo a apresentar as ferramentas foucaultianas. Tomo
aquilo que é tratado de fase da arqueologia e da genealogia para, então, chegar na ética do
cuidado de si. Veiga-Neto (2005, p. 43), ao comentar em relação ao uso dos dois primeiros
domínios de Michel Foucault, e tendo uma cautela conceitual em relação ao uso da palavra
“método”, apresenta o problema de “que na terceira fase não há um método novo; a ética é
um campo de problematizações que se vale um pouco da arqueologia e muito da genealogia, o

que leva alguns a falar que, no terceiro Foucault, o método é arqueogenealógico”. A
problematização do objeto de pesquisa é tratada aqui como algo que me afeta. Não está de um
lado o pesquisador separado do processo empírico da investigação. Michael Peters (2008)
esclarece que a subjetividade do pesquisador é retirada do parêntese e passa a expor as suas
crenças, gostos e premissas, para mostrar o quanto ela está presente na construção do
conhecimento.
DOCÊNCIA CUIDADOSA
A partir das três obras pedagógicas acadêmicas foram separados excertos que
ofereceram condições de possibilidade para nomear, identificar e posicionar a docência
cuidadosa como um eixo analítico. Em cada uma das obras, está presente uma estética da
existência de um sujeito que vive a sua docência com os desafios que o presente de cada um
os convoca.
Ilustração 01: Matriz de Docência Cuidadosa

Fonte: MANDARINO (2020, p. 179)

A docência cuidadosa é entendida como uma matriz que está atravessada pelos saberes
que circulam, enquanto conhecimento, no campo educacional e que articulam modos ser e
agir enquanto professores [professoras]. Noutros termos, produzem-se, manifestam-se e se
constituem em um ethos docente – um cuidado de si e uma experiência de si consigo mesmo.
Nesses três eixos, as obras convocam a cuidar de si e cuidar do outro e oferecem um exercício
de si por intermédio de práticas de si referentes aos sentidos presentes nos seus discursos, o
que denota como, nos seus modos de subjetivação, constitui-se o sujeito da docência. E, ao
retomar o interior dessas obras, percebo os campos de disputa e suas relações de saber e de
poder atravessados pela racionalidade neoliberal.
Toma-se aqui a docência cuidadosa como sendo um exercício de cuidar de si e dos
outros, nutrido pelos estudos foucaultianos, e como uma experiência atravessada por uma
docência articulada pelo cuidado de si nos seus modos de ser e agir. O que não se pode perder
de vista, é que tanto no O Mestre Ignorante como no O Mestre Inventor, são tratadas
situações pedagógicas de dois séculos atrás. Os excertos que foram retirados de cada uma das
referidas obras fazem parte de recortes que permitiram o exercício analítico. Assim,
demonstro que outros enunciados que produzem sentidos de uma docência cuidadosa que
ainda podem ser destacados em pesquisas futuras.
Já a obra Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor está posicionada
em um tempo da Contemporaneidade em que a produção de sentidos coloca em suspeição os
desafios que atravessam o nosso presente, atravessamentos esses que mostram que os próprios
desafios são problematizados pelos autores a partir de um olhar que se direciona para a escola
pública.
Percebe-se que as obras carregam em si uma arqueologia das ciências humanas, em
que a ideia de docência sofre deslocamentos em relação aos regimes discursivos de sua época
e, consequentemente, sobre o sujeito e verdade. Cabe destacar ainda que, ao tratar sobre o
exercício da docência do início do século XIX, a mesma não carregava consigo os desafios
que estão postos na produção de verdades do presente.
No que concerne à genealogia do poder, o segundo domínio dos estudos de Michel
Foucault, o sujeito, o sujeito-professor [professora] não é somente um sujeito do discurso.
Saliento que o docente está em uma rede intrincada com múltiplas estratégias de poder que os

constituem. A noção de verdade, saber e poder que se enuncia e traz para a cena do ensinar e
do aprender é um exercício de saber-poder.
A partir do terceiro domínio, com ser-si presente na ética, investiguei o interesse que
se volta para o cuidado de si e as práticas constituidoras desse sujeito. Destaco que nesse
processo o indivíduo é atravessado pelas relações de saber-poder, e que as suas condutas
passam a ser analisadas enquanto uma experiência de si consigo mesmo (FOUCAULT,
2006b)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a partir das obras pedagógicas e acadêmicas produz-se uma docência
cuidadosa em que o professor [a professora] é convocado a olhar para o outro de determinada
forma. Mais ainda, em que o professor [a professora] é convocado a olhar para si de
determinada forma. Toma-se aqui a docência cuidadosa como sendo um exercício de cuidar
de si e dos outros.
A docência cuidadosa nos ajuda a colocar em problematização outros documentos que
colaboram para a produção de verdades sobre nosso trabalho docente e em especial sobre a
inclusão e diferença. Posicionada dessa forma, a docência cuidadosa nos permite abrir uma
janela para questionarmos a produção de identidades em articulação com o campo dos estudos
do gênero, com o campo dos estudos sobre a inclusão educacional, com o campo dos estudos
sobre as diferenças, com o campo dos estudos decoloniais, enfim, demais campos e linhas de
estudo que pesquisam os desafios da Educação Física e as Ciências do Esporte.

CAREFUL TEACHING: A MATRIX FOR ACADEMIC PEDAGOGICAL
WORKS FROM/ON INCLUSION AND DIFFERENCE
ABSTRACT
This study has as main objective: to know and analyze the meanings of teaching and care, identified in
three works of academic and pedagogical literature. Based on the post-structuralist perspective, the
research is similar to the studies developed by Michel Foucault on the subject and truth. The care of
the self is understood as a concept-tool for the analytical exercise. The instigation defended is that, in
academic pedagogical works, a careful teaching is produced.

KEYWORDS: Careful Teaching 1; Academic pedagogical work 2; The care of the self 3;

DOCENCIA CUIDADOSA: UNA MATRIZ DE TRABAJOS
PEDAGÓGICOS ACADÉMICOS DE LA/EN SOBRE INCLUSIÓN Y
DIFERENCIA
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo comprender y analizar los significados de la enseñanza y el
cuidado, identificados en tres trabajos de literatura académica y pedagógica. Partiendo de la
perspectiva postestructuralista, la investigación se acerca a los estudios desarrollados por
Michel Foucault sobre el sujeto y la verdad. El cuidado de sí se entiende como una
herramienta-concepto para el ejercicio analítico. La investigación muestra que, en los
trabajos pedagógicos académicos, se produce una docencia cuidadosa.
PALABRAS CLAVES: Docencia Cuidadosa 1; Trabajos Pedagógicos Académicos 2; Cuidado
de Sí 3;
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EDUCAÇÃO FÍSICA E DECOLONIALIDADE: ENCONTRANDO
BRECHAS DECOLONIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS
PARA A DIFERENÇA1
Rita de Cassia de Oliveira e Silva,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
RESUMO
Discutem-se os dados advindos do questionário direcionado a professores/as de Educação
Física acerca das temáticas ligadas a diferença cultural para traçar os primeiros passos de
um projeto de extensão oferecido por uma universidade federal. Foi encontrada “raça” como
a temática mais abordada pelos respondentes em suas aulas. A partir destes dados foram
criadas conjuntamente por licenciandos/as e professores/as, estratégias decoloniais para o
desenvolvimento da temática na Educação Básica.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; brechas decoloniais; extensão universitária.
INTRODUÇÃO
Vivemos tempos incertos. Já não bastasse a onda conservadora que assola a sociedade
hodierna, temos o agravamento das mazelas sociais com o surgimento da pandemia por
Covid-19. A sociedade teve que se adequar às novas formas de organização, ainda que em
meio a conflitos a contrassensos. Desta, as instituições educacionais, tanto de Educação
Básica como de Educação Superior tiveram que desenvolver novos arranjos para dar conta
das suas funções. Tendo como foco a Educação Superior em diálogo com a Educação Básica,
este texto tem como objetivo discutir os dados advindos de um questionário direcionado a
docentes da Educação Básica quando inquiridos/as acerca da dificuldade apresentada (ou não)
para desenvolver em suas aulas, temáticas ligadas a diferença cultural. Este instrumento de
coleta de dados foi utilizado inicialmente para traçar os primeiros passos de um projeto de
extensão oferecido por uma universidade federal localizada na cidade do Rio de Janeiro,
projeto este que traz como arcabouço teórico o campo das teorias decoloniais alicerçado pelos
estudos do grupo modernidade/colonialidade (OLIVEIRA E CANDAU, 2010).
Refletir a partir da decolonialidade não se trata de analisar apenas o passado, o prémoderno, mas parte-se dele para que se possa fazer a análise do presente, entendendo como a
1
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opressão se dá, tendo como central a ideia de raça. De acordo com Maldonado-Torres (2019)
as teorias decoloniais incomodam a lógica moderna-ocidental-colonial e trazem à tona a
discussão acerca do não moderno, focalizando o que está para além da modernidade.
A modernidade ocidental é vista como a forma mais avançada de civilização e
inaugura conceitos como: progresso, soberania, sociedade, gênero e razão, todos baseados na
distinção entre moderno e primitivo. Tudo que foge a lógica moderna, o não ocidental é
considerado mais próximo ao natural, ao primitivo, ao selvagem. Vem-se discutido que estas
questões não têm sido contempladas nos cursos de Formação de professores/as de Educação
Física sendo esta uma grande lacuna apresentada pela área (OLIVEIRA E SILVA, 2020). A
partir deste aspecto, discussões acerca de temas como raça, etnia, sexualidade, gênero,
religião e todo tipo de preconceito são fomentadas pelo projeto de extensão em questão e na
seção seguinte será apresentado o percurso metodológico traçado para a pesquisa realizada.
PERCURSO METODOLÓGICO
Uma vez que há no presente texto a interseccionalidade dos marcadores de
pesquisadora e de idealizadora do referido projeto de extensão e pesquisa se fundindo em uma
única identidade complexa e múltipla, recorre-se a autoetnografia como método de
investigação (SANTOS, 2017).
De acordo com Santos (2017), a autoetnografia utiliza-se da experiência individual
do/a pesquisador/a para analisar e descrever crenças culturais, práticas e experiências,
valoriza sua relação com os/as outros/as e busca uma profunda e cuidadosa autorreflexão para
citar e interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro e o
macro.
O Projeto de extensão intitulado “Universidade e escola; trocas de saberes e práticas”
teve seu início de maneira remota no mês de junho do ano de 2020 e é oferecido por uma
universidade federal do Rio de Janeiro. Sua premissa é desenvolver de maneira
horizontalizada, diálogos entre a universidade e as escolas de Educação Básica, através das
figuras dos/as licenciados/as (professores/as em formação) e dos/as docentes atuantes nestas
unidades escolares (professores/as em ação).
Seguindo apontamentos das teorias decoloniais onde o diálogo “com” os indivíduos é
preconizado, em detrimento do “sobre”, construiu-se um instrumento de coleta de dados para

captação de respostas dos/as docentes da Educação Básica acerca da diferença cultural: qual
temática é desenvolvida em suas aulas e quais dificuldades apresentadas (ou não) para
desenvolver as mesmas. O questionário foi construído na plataforma Google Forms e enviado
por e-mail e também por um aplicativo de mensagens. Foram obtidas respostas de 181
docentes sendo 13 professores/as de Educação Física que serão apresentadas neste texto.
DIFERENÇA CULTURAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O questionário foi respondido por 13 professores/as de Educação Física, sendo sua
maioria atuante na Educação Básica há mais de 20 anos (7 ocorrências). Quando
questionados/a sobre terem dificuldade para lecionar conteúdos específicos da área, surgiram
diferentes respostas: esportes (4), xadrez (2), lutas (1), cultura corporal (1), conteúdos não
aceitos pelos diferentes gêneros ou por faixa etária (1) e aulas para pessoas com deficiência
(1). As duas últimas respostas chamaram atenção e foram selecionadas para uma analise mais
aprofundada. A fala da respondente demonstra a necessidade de discussão sobre diferença:
Aplicar as aulas para crianças especiais com os "normais" é sempre um
desafio diferente (Professora 1).
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atividades

e

discussões
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diversidade/diferença cultural em suas aulas, todos/as os/as respondentes declararam que sim
e os motivos para tal, foram diversos: porque permeiam o contexto educacional (5
ocorrências), para combater atitudes preconceituosas e violentas (3), são temas transversais
(1), mas uma resposta foi elucidada, pois vai ao encontro do projeto decolonial:
Considero necessária e urgente a decolonização curricular (Professora 2).

A fala da professora 2 traz uma questão importante para discussão dos currículos da
Educação Básica e da formação de professores/as. Para Walsh (2016) a transformação que a
sociedade hodierna precisa não será autorizada pelo estado que nos governa, pelas estruturas
que nos engessam. Neste sentido, pensar em decolonização dos currículos é pensar sobre a
realização de estratégias subversivas centradas nas agências docentes para causar fissuras na
estrutura limitada pelo olhar patriarcal, racista e capitalista. Conforme nos sinaliza Lorde
(2019) “as ferramentas do senhor nunca derrubarão a casa grande” (pag.135).

No que diz respeito às temáticas sobre diferença cultural mais desenvolvidas pelos/as
respondentes em suas aulas, “raça e etnia” foram mencionadas por todos/as professores/as (13
ocorrências), seguido de gênero com 11 ocorrências; sexualidade apresentando 9 ocorrências
e religião (5). Embora não sejam categorias culturais, cabe destacar que 5 ocorrências
versaram sobre classe social e 1 sobre violência.
Embora tenhamos a maioria dos/as docentes contemplando tais temáticas em sua
prática pedagógica, os desafios para a sua realização são muitos. 6 respostam versam sobre a
família dos/as estudantes como grande entrave para o desenvolvimento de tais temáticas na
escola. 2 respostas trazem o engessamento causado pela estrutura curricular e 1 fala da não
aceitação por parte da comunidade escolar, com ênfase na equipe gestora. Destaca-se que 2
respostas, embora estejam localizadas em categorias distintas (estrutura curricular e família),
versam pontualmente sobre a categoria “religião”:
Acho que existe uma necessidade de mudança da construção curricular e
principalmente a incorporação real dos conteúdos que abordem a diversidade
por todo o corpo docente da escola. Infelizmente ainda encontramos hoje
uma sociedade orientada por dogmas religiosos que entendem que esses
conteúdos não devem ser abordados dentro da escola. Percebo que alguns
professores optam por deixar de lado elementos culturais e temas essenciais,
que podem ser considerados (PROFESSORA 2).
As vezes da própria família, que tem uma cultura mais conservadora e
religiosa e não entende a importância do tema. Turmas superlotadas, que
muitas vezes vão dificultar trabalhar o assunto. O ambiente externo, o aluno
tem acesso às informações e não sabe discernir o que é certo ou errado e
acabam repetindo, sem refletir, gerando o preconceito (PROFESSORA 3).

As professoras 2 e 3 levantam uma questão importante acerca da temática religião e
como ela afeta a prática pedagógica. O Brasil tem registrado diversos casos de intolerância
religiosa e mais especificamente de racismo religioso.
Para Nogueira (2020) a intolerância religiosa trata-se de um dos tentáculos do racismo,
quando direcionada para as religiões de origem africana no Brasil. O autor discute sobre a
importância da compreensão semântica adequada nos casos de violências, privações,
opressões, segregações e exclusões, enfim, em todos os crimes cometidos em nome de uma
religião que pretende ser vista como hegemônica em detrimento das tradições de origem
negroafricana no Brasil. Desta forma, o autor defende que racismo “religioso é o termo que

corresponde a condenação da origem, a existência, a relação entre uma crença e uma origem
preta.
A partir das respostas obtidas, o projeto de extensão tem desenvolvido ações que
visam a criação conjunta entre licenciandos/as e professores/as em serviço, de estratégias que
viabilizem o desenvolvimento das diferentes temáticas no âmbito da Educação Básica,
focalizando atualmente a temática “raça” por ter sido a mais mencionada no questionário.
Salienta-se que o projeto tem trabalhado efetivamente com o conceito de brechas
decoloniais (WALSH, 2016), pois tem-se buscado encontrar fissuras, seja na estrutura
curricular, seja na estrutural social para a concretização do projeto de superação das diferentes
perspectivas da colonialidade seja ela do poder, do ser, do saber ou dos gêneros.
TECENDO CONSIDERAÇÕES
Neste texto procurou-se trazer os dados referentes ao questionário aplicado junto a
professores/as de Educação Básica por ocasião da ação de um projeto de extensão
universitária. Esta pode ser um espaço potencializador da formação de professores/as, seja ela
continuada ou inicial.
Aproximar estudantes, professores/as em formação da realidade vivida no “chão da
escola” mostra-se como uma estratégia potencializadora para a construção de uma formação
inicial mais real, humana e igualitária. Descontruir certas “verdades” postas pela estrutura
moderna/colonial se apresenta como um dos grandes desafios dos cursos de formação inicial
de professores, focalizando-se a área da Educação Física como espaço que apresenta
elementos potencializadores para o diálogo igualitário e mais justo. No entanto, a mesma área
que pode fomentar aprendizagens significativas, múltiplas e multiculturais, pode cair no que
Bernardino-Costa (2018) chama de universalismo abstrato, reafirmando a lógica já histórica
de que apenas alguns conteúdos e identidades podem ser vistos como universais, em
detrimento de outros.

PHYSICAL EDUCATION AND DECOLONIALITY: FINDING
DECOLONIAL BREACHES IN TEACHER TRAINING FOR
DIFFERENCE
ABSTRACT
Discuss from the questionnaire directed to Physical Education teachers are discussed about
themes related to cultural difference in order to trace the first steps of an extension project
offered by a federal university. “Race” was found to be the topic most addressed by
respondents in their classes. From these data, decolonial strategies for the development of the
subject in Basic Education were created jointly by undergraduates and teachers.
KEYWORDS: teacher training; decolonial breaches; university Extension.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DECOLONIALIDAD: ENCONTRAR GRIETAS
DECOLONIALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA
DIFERENCIA
RESUMEN
Los datos del cuestionario dirigido a profesores de Educación Física se discuten sobre temas
relacionados con la diferencia cultural con el fin de trazar los primeros pasos de un proyecto
de extensión ofrecido por una universidad federal. Se descubrió que la “raza” era el tema
más abordado por los encuestados en sus clases. A partir de estos datos, las estrategias
descoloniales para el desarrollo de la asignatura en Educación Básica fueron elaboradas de
manera conjunta por estudiantes y docentes.
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RESUMO
Com o objetivo de apresentar uma formação continuada na perspectiva da inclusão de
alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, adotamos uma abordagem qualitativa
e descritiva, com base na prática da pesquisa-ação colaborativa, que envolveu professores de
Educação Física e um coordenador. Os encontros formativos possibilitaram desconstruir
paradigmas sobre a pessoa com deficiência, viabilizando a reflexão sobre o fazer pedagógico
e a prática inclusiva nas aulas de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; educação física; inclusão.
INTRODUÇÃO
A formação continuada é uma possibilidade de ampliação do conhecimento, a fim de
fortalecer o trabalho docente frente à educação para todos, adequando a proposta de ensino às
necessidades educacionais presentes no espaço escolar. Nesse contexto,
Entendemos que os professores não podem ser tomados como os únicos
responsáveis pelo processo de mudanças que se coloca como desafio às
escolas, pois é preciso considerar as suas condições de trabalho, os vínculos
de emprego, de incentivos e de reconhecimento social para o exercício de
suas responsabilidades profissionais. Entretanto, não se pode negar que,
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independentemente do ângulo através do qual se focalize a possibilidade de
mudanças na escola e nos seus processos educativos, a formação se sobressai
como um fator relevante (VIEIRA, 2017, p. 91).

Assim sendo, percebemos que a inclusão não depende apenas do fazer docente, pois
os professores não são detentores de todas as mudanças necessárias para que a inclusão se
efetive no espaço escolar. Tal trabalho precisa da implementação de medidas as quais sejam
efetivadas e exercidas por todos que fazem parte do espaço educacional. Entretanto, a
formação do professor permite que, através da construção do conhecimento, as ações
pedagógicas se constituam mais consistentes e articuladas com a necessidade dos alunos.
À vista disso, entendemos que desenvolver uma formação continuada na perspectiva
inclusiva demanda que os participantes estejam disponíveis a vivenciar e experimentar o
diálogo com a diversidade. Para isso, o afeto, a disponibilidade, o respeito e o estar junto são
fundamentais para essa troca de conhecimento e efetivação da inclusão na escola (CHICON;
CRUZ, 2017).
METODOLOGIA
O estudo é um recorte do resultado da dissertação de Mestrado intitulada “Formação
continuada em Educação Física: desafios e possibilidades com alunos que apresentam
deficiência na escola regular”, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Escolhemos como percurso metodológico a abordagem qualitativa (RICHARDSON,
2008) e descritiva (GIL, 2008), bem como a prática da pesquisa-ação colaborativa (DIONNE,
2007; IBIAPINA, 2008) por possibilitar o diálogo efetivo entre pesquisador e participantes
durante a realização da proposta de formação continuada e visa contribuir para a construção
de saberes e a resolução de possíveis problemas sociais. Para esse estudo iremos apresentar os
encontros formativos desenvolvidos em Ceará-Mirim/RN, com a participação de vinte e cinco
professores e um coordenador de Educação Física.
O ENTRELAÇAMENTO DE SABERES ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CONTINUADA
A organização da formação continuada ocorreu a partir da avaliação diagnóstica
mediante aplicação do questionário, por intermédio do qual buscamos conhecer, de forma

geral, a realidade do município e dos professores em relação aos desafios e às possibilidades
no processo inclusivo de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física. Ademais,
oportunizou-se identificar as demandas a serem trabalhadas durante os encontros formativos,
reiterando ser esta uma construção colaborativa, em diálogo entre a pesquisadora e
participantes. A proposta sistematizada se constituiu da seguinte forma:
• 1º encontro: Olhar sensível à inclusão
• 2º encontro: Conhecendo as deficiências
• 3º encontro: Estratégias aplicadas à deficiência intelectual e clínica
• 4º encontro: Construção de materiais alternativos em diálogo com a inclusão
• 5º encontro: Esporte e inclusão da pessoa com deficiência
• 6º encontro: Jogos e brincadeiras na perspectiva inclusiva e avaliação
No 1º encontro “Olhar sensível à inclusão”, desenvolvemos a sensibilização dos
professores diante da pesquisa, da educação e da Educação Física na perspectiva inclusiva.
Assim, viabilizamos o diálogo sobre a proposta a ser desenvolvida e os princípios
colaborativos que são essenciais para este estudo e à construção de saberes.
Destacamos que os paradigmas construídos pela sociedade transcorrem ainda
atualmente, por mais que a perspectiva inclusiva faça parte das discussões em busca de uma
educação e sociedade para todos. Em contrapartida, acreditamos que a partir do 1º encontro
formativo já conseguimos despertar o olhar sensível para as diferenças e o interesse para
participação nos encontros seguintes. Nesse momento, identificamos que a temática da
inclusão desafia os professores a trilhar novos caminhos e torná-los inclusivos.
Para o 2º encontro “Conhecendo as deficiências”, tivemos como objetivo conhecer as
deficiências e suas possibilidades de inclusão no espaço escolar, estabelecendo ações
reflexivas frente às experiências educacionais com os alunos que apresentam deficiência.
Ressaltamos que para compreendermos o aluno com deficiência, é necessário considerar o
conjunto que o constrói como pessoa, que o faz humano, que independe da deficiência, pois a
deficiência não pode ser um fator que limite as relações e as possíveis conexões que é capaz
de ser constituída através do diálogo, das trocas afetivas e da aprendizagem.
Conforme Dantas (2017), quando o professor é consciente de que o aluno é capaz de
desenvolver-se, maior será a confiabilidade nas possibilidades em estimular a participação

irrestrita e a aprendizagem nos espaços que compõem o âmbito escolar. Assim,
desmistificando e transformando as concepções com relação ao ensino e ao aprender dos
alunos com deficiência, uma vez que, quando há o descrédito, as concepções movem-se
através de pré(conceitos) e comprometimentos, sem considerar as especificidades do
indivíduo.
No 3º encontro “Estratégias aplicadas à deficiência intelectual e clínica”, a motivação
dessa temática se deu a partir da realidade escolar dos professores, em que as deficiências
mais enfatizadas nas respostas do questionário aplicado foram a Síndrome de Down e o
Transtorno do Espectro Autista (TEA), por terem mais alunos com essas especificidades.
Diante das reflexões e da busca em contribuir com outros professores, dialogamos
com Nóvoa (1992) quando ressalta a necessidade de estímulos das dimensões críticas e
reflexivas na formação continuada, com propostas que tenham os professores como
participantes ativos, permitindo que eles se apropriem e estabeleçam constantes
ressignificações sobre a prática.
Adentrando no 4º encontro “Construção de materiais alternativos em diálogo com a
inclusão”, a temática condiz com um dos anseios que permeiam o fazer pedagógico do
professor de Educação Física, que é a falta de materiais no âmbito escolar, sendo um dos
desafios mais apontados pelos professores participantes, juntamente com a falta de espaços
adequados para a efetivação da prática inclusiva. Desenvolvemos a construção de materiais
alternativos, objetivando garantir a participação de alunos com deficiência nas aulas de
Educação Física.
No 5º encontro “Esporte e inclusão da pessoa com deficiência”, dialogamos com os
docentes sobre a diferença entre o esporte adaptado e o esporte na perspectiva inclusiva. Em
seguida, evidenciamos o momento da vivência, com o corpo em movimento, possibilidades
de mediação do conteúdo, utilizando estratégias que favorecessem a inclusão de todos os
alunos.
No 6º e último encontro “Jogos e brincadeiras na perspectiva inclusiva”, buscamos
desenvolver variações das atividades conhecidas, estabelecendo outras formas de
experimentar a mesma brincadeira. Posteriormente com a criação de outras estratégias,
destacamos um ponto importante, pois sem interferência da pesquisadora, os participantes
pensaram em variações considerando alunos com algumas das deficiências, sendo uma

percepção mais ampla frente à inclusão, prevendo garantir a inserção de todos. Com isso,
verificamos que “A mudança é mais efetiva quando os sujeitos estão fortemente implicados
no processo e quando sua participação é mais ativa” (DIONNE, 2007, p. 27), o que resume a
participação dos professores durante essa formação através da pesquisa-ação colaborativa.
Com referência à avaliação sobre a formação continuada, de suma importância para
identificar as mudanças ocorridas, o que abre o leque para novas possibilidades, caso seja
necessário dar continuidade aos estudos. Entre as respostas, destacamos duas delas:
Tenho a certeza de que o meu repertório de práticas inclusivas cresceu
consideravelmente. Certas atividades as quais eu já conhecia, hoje tenho a
capacidade de fazer algumas adaptações para incluir os mais diferentes
alunos (CABO DE GUERRA).
Com uma certa gama de vivências e possibilidades para trabalhar aulas
mais inclusivas ainda e com o desejo de aprimorar mais essa perspectiva
por meio de outras formações (BATATA QUENTE).

Constatamos que, através das trocas de experiências, foi possível modificar o discurso
inicial, o qual esperamos que seja refletido na prática de cada um, haja vista eles saem da
formação carregando consigo um repertório mais amplo de possibilidades, acreditando ser
possível tornar o chão da escola mais inclusivo a todo e qualquer sujeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste entrelaçar de saberes vividos, no qual procuramos ampliar os horizontes
através da formação continuada na perspectiva colaborativa, a fim de provocar
transformações no fazer pedagógico por meio da ação/reflexão/ação. Desenvolvemos a
formação, de forma sistematizada, com base nos anseios, desejos e nas necessidades
formativas dos partícipes, o que possibilitou a ressignificação de paradigmas já existentes e o
olhar mais amplo frente a inclusão, buscando estratégias que pudesse proporcionar vivências
e reflexões sobre determinadas ações em diálogo com a prática, tentando torná-las acessíveis
a todos os alunos.
À vista do que foi idealizado e efetivado durante a pesquisa, espaço que possibilitou
significativas mudanças, defendemos a ressignificação do olhar em relação às diferenças e,
em específico, as pessoas com deficiência. Assim, convém dar espaço ao olhar sensível, que

enxerga o aluno para além das deficiências, com potencialidades e subjetividades, assim como
os demais alunos.

INTERLACING THE CONTINUING TRAINING OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN FRONT OF THE INCLUSION OF
STUDENTS WITH DISABILITIES
ABSTRACT
To present continuing education in the perspective of including students with disabilities in
Physical Education classes, a qualitative and descriptive approach was adopted, based on the
practice of collaborative action research, which involved Physical Education teachers and a
coordinator. The formative meetings made it possible to deconstruct paradigms about people
with disabilities, allowing reflection on pedagogical practice and inclusive practice in
Physical Education classes.
KEYWORDS: continuing education; physical education; inclusion.

INTERLINAR LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA FRENTE A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD
RESUMEN
Con el fin de presentar la educación continua en la perspectiva de incluir a estudiantes con
discapacidad en las clases de Educación Física, se adoptó un enfoque cualitativo y
descriptivo, basado en la práctica de la investigación acción colaborativa, que involucró a
docentes de Educación Física y un coordinador. Los encuentros formativos permitieron
deconstruir paradigmas sobre la persona con discapacidad, posibilitando la reflexión sobre
la práctica pedagógica y la práctica inclusiva en las clases de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: educación contínua; educación física; inclusión.
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RESUMO
Esse resumo tem como objetivo analisar as ementas das disciplinas obrigatórias dos cursos
de licenciatura em Educação Física de 5 Universidades Federais, considerando quatro
categorias: Políticas, Legislações e Direitos, Fundamentos e Técnicas, Diversificação de
Conteúdos e Deficiências. Concluímos que há caminhos para se trabalhar a perspectiva
inclusiva no campo do ensino, inclusive nas disciplinas que não abordam a inclusão
diretamente.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; formação docente; Educação Física.
INTRODUÇÃO
As reflexões acerca da ação e formação docente considerando a perspectiva inclusiva
geram inquietações, principalmente se tratando dos aspectos excludentes historicamente
presentes na Educação Física escolar, o que pressupõe uma formação mais crítica, reflexiva e
transformadora. Desse modo, as discussões em torno dessa temática são necessárias no
sentido de considerar, respeitar e valorizar as diferenças para que não sejam vistas como
empecilhos e sim como possibilidades de construção de experiências enriquecedoras entre as
1
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relações humanas promovendo transformações significativas (FONSECA, 2009; CANDAU,
2020).
O estudo aqui apresentado é parte de uma pesquisa documental maior que visa mapear
os cursos de Licenciatura em Educação Física de 43 universidades federais do Brasil
buscando identificar potenciais possibilidades de discussão sobre os processos de
inclusão/exclusão, considerando todas as disciplinas que compõem o currículo. Assim, o
presente resumo tem como objetivo analisar as ementas de disciplinas obrigatórias dos cursos
de Licenciatura em Educação Física em universidades das cinco regiões do Brasil.
Como embasamento das nossas discussões, apoiamo-nos num referencial teórico que
considera o conceito de inclusão em educação de modo amplo, dialético, processual e
infindável, que envolve muitas mudanças, objetiva a aprendizagem e a participação de todos e
todas, e contempla questões de gênero, sexualidade, classe social, religiosidade, racialidade,
etnia, deficiência, dentre outros marcadores sociais da diferença (SAWAIA, 2017; BOOTH E
AINSCOW, 2011; SANTOS, FONSECA E MELO, 2009, CANDAU, 2020). Historicamente,
o termo inclusão é entendido como sinônimo de educação especial (FONSECA E SILVA,
2010), porém, com base no conceito amplo de inclusão, entendemos que esse tema pode ser
discutido nas especificidades de qualquer disciplina do currículo para além das que enfocam
somente as deficiências.
Como caminhos metodológicos utilizamos uma abordagem qualitativa para uma
pesquisa documental com base nas ementas das disciplinas dos cursos de Licenciatura em
Educação Física das universidades com maior concentração de estudantes de cada região
brasileira: Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A análise se deu a partir de trechos das
ementas e organizadas em 7 categorias: Concepções de corpo; Diferenças, aspectos históricos
e culturais; Práticas pedagógicas; Políticas, Legislações e Direitos; Fundamentos e
Técnicas; Diversificação de Conteúdos; Deficiência. Neste resumo, apresentamos um
recorte com as categorias (em negrito).

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Na categoria de políticas, legislações e direitos estão agrupados trechos das ementas
que remetem a uma possível discussão no âmbito educacional, considerando não somente as
legislações nacionais, mas também todo contexto das instituições como currículo,
planejamento, projeto político pedagógico e até mesmo as leis mais específicas.
An�
lise da pol�
tica educacional brasileira no contexto das políticas p�
blicas
do Estado. (Políticas educacionais - UFPE)
O conceito de Educação Física na Lei no 9.394/96 e PCN da área de
Educação Física. (Legislação e funcionamento da Ed. Física - UFAM)
Currículo, projeto político-pedagógico, planejamento da disciplina e planos
de ação. (Estágio Curricular II-UFPR)
Levantamento e análise de fundamentação teórica para a construção do
planejamento. (Didática da Ed. Física I - UFRJ)
Legislação pertinente ao tema da inclusão. (Educação Física e inclusão UnB)

Identificamos nos exemplos acima da UFPE e UFAM possibilidades de discutir
assuntos que permeiam o cotidiano escolar e seus processos inclusivos/excludentes
respaldados legalmente e a partir dessas reflexões desenvolver ações pedagógicas em prol da
participação plena de todos e todas como direito garantido por lei. Portanto, há possibilidade
de discutir como o conceito de inclusão/exclusão pode estar presente nas reflexões
envolvendo a gênese e concepções das políticas no Brasil, como forma de problematizar
também a desigualdade social e a crise na educação.
As ementas da UFPR e UFRJ sinalizam preocupação em discutir questões pertinentes
a criação de currículo, planejamentos e projetos. Tais políticas podem ser inclusivas ou
excludentes dependendo do modo como são (ou não) discutidas dentro do âmbito
educacional. Elas podem seguir um modelo de política inclusiva, com intenções que visam
atender a diversidade social, a fim de aumentar a aprendizagem e a participação de todas e
todos. A ementa da UNB sinaliza claramente a discussão sobre leis pertinentes à inclusão, que
englobam a questão das deficiências, mas abrange também as diversidades.
A categoria fundamentos e técnicas apresenta trechos importantes e inerentes ao
campo da Educação Física.

Fundamentos t�
cnicos e do processo ensino-aprendizagem na educa�
�
o
b�
sica inerentes ao voleibol e futebol. (Estudos práticos 4 - Voleibol e
Futebol - UFPE)
Fundamentos técnico-táticos e estratégicos. (Metodologia do ensino do
futebol - UFAM)
Abrange o estudo dos fundamentos técnicos da Ginástica. (Metodologia das
Atividades Gímnicas - UNB)
Elementos universais do desempenho esportivo: técnica, tática individual,
combinação tática, sistema tático, estratégia. (Esporte I - UFPR)
Fundamentos das técnicas e táticas, individuais e coletivas. (Fundamentos do
Basquetebol - UFRJ)

Os fundamentos, elementos técnicos, táticos e de rendimento de quaisquer
modalidades são partes fundamentais da construção pedagógica para um professor em
formação, entretanto, ressaltamos que podem ser ensinados de forma não excludente,
atendendo a diversidade de corpos e movimentos, respeitando os limites e possibilidades de
cada um/a, posto que o objetivo é a formação docente para atuar nas escolas. Essa
preocupação se estende não só aos professores/as em processo formativo, mas também a
reflexão sobre seus estudantes futuramente.
O que entendemos por um olhar inclusivo para o ensino dos fundamentos e técnicas,
se dá por meio de uma formação participativa e não padronizada, que se aproxima da
perspectiva inclusiva à medida que não busca a formação de atletas, mas sim práticas
pedagógicas democráticas e diversas.
Na categoria diversificação de conteúdos elencamos trechos que remetem a ampliação
do repertório de tematizações, para além do ensino do esporte, também valorizando outros
elementos da cultura corporal.
[...] desenvolver o ensino das diferentes modalidades gímnicas - Rítmica,
Artística, Acrobática e Geral. (Metodologia das Atividades Gímnicas UNB)
Aspectos pedagógicos do ensino das lutas no contexto escolar (Lutas,
UFPR)
Aspectos teóricos dos problemas pedagógicos do ensino dos Jogos
Desportivos Coletivos. (Pedagogia dos esportes, UFAM)

Estudo das danças e folguedos folclóricos brasileiros e sua aplicabilidade nas
escolas e em outras situações pedagógicas (Folclore Brasileiro: Danças e
Folguedos – UFRJ)
O componente lúdico e o jogo, aplicações metodológicas nos contextos da
educação, do lazer, da saúde e do esporte. (Metodologia do ensino de
práticas lúdicas – UFPE)

Segundo Fonseca e Ramos (2017), a diversificação de conteúdos é um caminho
possível para minimizar experiências majoritariamente competitivas, esportivizantes e
excludentes, ao passo que considera as especificidades e singularidades dos estudantes e torna
o processo para a inclusão mais atingível pois proporciona chances efetivas de participação.
Assim, elencamos ementas que se baseiam nos elementos da cultura corporal e que
tematizam conteúdos diversos. Essa visão mais ampliada pode se aproximar da perspectiva
inclusiva, pois abre novas possibilidades de ações e tem potencial de considerar os interesses
dos/as estudantes, desde que se distancie de questões puramente técnicas.
A categoria deficiência apresenta ementas de disciplinas que remetem quase que
exclusivamente às deficiências e suas especificidades. Estas, historicamente, se configuram
como a personificação do tema inclusão nos currículos.
Ações e intervenções educativas para pessoas com necessidades especiais.
(Intervenções pedagógicas e necessidades especiais – UFPR)
As defici�
ncias e suas características para a elabora�
�
o e aplica�
�
o de
programas de educa�
�
o f�
sica. (Educa�
�
o F�
sica adaptada – UFPE)
[...]análise da atuação do professor junto às pessoas com deficiência, frente
às diversas deficiências (mental, física, sensoriais e múltipla). (Educação
Física Adaptada – UFRJ)
Fundamentos teórico metodológicos da inclusão no contexto da Educação
Física Escolar. Estudos sobre ensino especial, gênero e diversidade.
(Educação Física e Inclusão – UNB)
Características das deficiências físicas, visuais, auditivas e mentais e as
atividades motoras e desportos correspondentes a essa clientela. (Atividade
motora para deficiente – UFAM)

As ementas elencadas reforçam a presença do tema inclusão nos currículos ao
considerar sujeitos historicamente excluídos da sociedade, entendendo suas características e
peculiaridades, e isso é indispensável na formação docente. Porém, ressaltamos que a ação
pedagógica envolvendo pessoas com deficiência deve estar presente também em todas as

outras disciplinas e não somente nessas, pois, é fundamental levar em conta as
individualidades de todos os/as estudantes, inclusive os com deficiência, na construção de
práticas pedagógicas inclusivas, nas discussões sobre concepções de corpo, na escolha dos
conteúdos abordados e nos aspectos históricos e culturais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso estudo tem como objetivo analisar as ementas de disciplinas obrigatórias dos
cursos de Licenciatura em Educação Física em cinco universidades, buscando identificar
potenciais possibilidades de discussão sobre os processos de inclusão/exclusão, considerando
todas as disciplinas que compõem o currículo.
Nos currículos analisados encontramos pelo menos uma disciplina que aborda
especificamente sobre pessoas com deficiência, o que propomos é ampliar esse olhar para
todas as outras disciplinas e para todas as outras minorias. Pautado nos documentos
analisados, inferimos que há caminhos para se trabalhar a perspectiva inclusiva nos cursos
citados e possíveis problematizações sobre os processos de inclusão/exclusão no campo do
ensino, inclusive nas disciplinas que não abordam a inclusão diretamente. Ressaltamos que o
estudo não propõe a modificação desses documentos, mas principalmente o olhar sobre eles.

TEACHER EDUCATION AND INCLUSION: REFLECTIONS ABOUT
FIVE BRAZILIAN UNIVERSITIES
ABSTRACT
This abstract aims to analyze the syllabuses of the compulsory subjects of the degree courses
in Physical Education of 5 Federal Universities, considering four categories: Politics,
Legislation and Rights, Fundamentals and Techniques, Content Diversification and
Disabilities. We conclude that there are ways to work the inclusive perspective in the teaching
field including in subjects that do not directly address inclusion.
KEYWORDS: Inclusion; Teacher Education; Physical Education;

FORMACIÓN DOCENTE E INCLUSIÓN: REFLEXIONES SOBRE
CINCO UNIVERSIDADES BRASILEÑAS
RESUMEN
Este resumen tiene como objetivo analizar los planes de estudio de las disciplinas
obligatorias de los cursos de Educación Física en 5 Universidades Federales, considerando
cuatro categorías: Política, Legislación y Derechos; Fundamentos y técnicas;
Diversificación de Contenidos y Discapacidades. Concluimos que existen formas de trabajar
una perspectiva inclusiva en el campo de de enseñanza,, incluso en materias que no abordan
la inclusión directamente.
PALABRAS CLAVES: Inclusión; Formación de profesores; Educación Física.

REFERÊNCIAS
BOOTH, T; AINSCOW, M. Index Para a Inclusão. Desenvolvendo a aprendizagem e a
participação na escola. Rio de Janeiro, 2011.
CANDAU, V. Didática, Interculturalidade e Formação de professores: desafios atuais.
Revista Cocar. Edição Especial N.8. Jan./Abr./2020 p.28-44. Disponível em:
<https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3045>. Acesso em: 17 Jun. 2021.
FONSECA, M. Inclusão: Culturas, políticas e práticas de inclusão na formação de
professores de Educação Física da UFRJ. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado em
Educação). Faculdade De Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2009
FONSECA, M.; RAMOS, M. Inclusão em movimento: Discutindo a diversidade nas aulas de
educação física escolar. In. PONTES JUNIOR, J. (Org.) Conhecimentos do professor de
educação física escolar. Fortaleza, EdUECE. 2017. p. 184-208.
FONSECA, M. SILVA, A. O que é inclusão? Reflexões de professores acerca desse tema.
Lecturas: Educación Física y Deportes, Buenos Aires, v. 14, n. 140, jan. 2010. Disponível
em:
<https://www.efdeportes.com/efd140/o-que-e-inclusao-reflexoes-de-professores.htm>.
Acesso em 17 jun. 2021.
SANTOS, M; FONSECA, M; MELO, S. Inclusão em Educação: diferentes interfaces.
Curitiba, CRV, 2009
SAWAIA, B (Org.). As artimanhas da Exclusão–análise psicossocial e ética da
desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2017.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO
CONTEXTO DE AÇÕES INCLUSIVAS1
Milena Pedro de Morais,
Prefeitura Municipal de Itanhaém / Faculdade Peruíbe (Fpbe)
Vera Lucia Teixeira Silva,
Faculdade Piaget Suzano
Fabiana Stival Morgado,
Universidade São Judas (Mestranda) / Prefeitura Municipal de Santo André
Graciele Massoli Rodrigues,
Universidade São Judas /Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF)
RESUMO
O processo formativo é essencial para que professores de Educação Física se sintam seguros
ao atuar em contexto inclusivo. Explicitamos uma ação formativa com o objetivo de refletir
sobre o papel do esporte na sensibilização de estudantes de Educação Física para o trabalho
com pessoas com deficiência. Foram participantes trinta estudantes do sexto semestre dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Vivenciar a ação formativa foi a
tônica para que os futuros professores possam participar do movimento inclusivo e inovar as
práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional; Educação Física inclusiva; Esporte adaptado;
Estratégias de Ensino.
INTRODUÇÃO
A necessidade em se repensar o processo de formação profissional inicial em
Educação Física considerando a perspectiva inclusiva no sentido de que os professores se
sintam preparados para atuar com estudantes com deficiência é uma temática que tem sido
amplamente discutida pela literatura.
Contudo, comumente os professores apontam nestes estudos sentimentos de
insatisfação com relação ao processo formativo inicial e continuado que vivenciam o que
ocasiona percepção de insegurança para atuação docente em contexto inclusivo (EL TASSA;
CRUZ, 2016; MORAIS; RODRIGUES; FILGUEIRAS, 2019).
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Haegele (2019) ressalta que a Educação Física tem sido questionada se ocorre de
forma efetivamente inclusiva, pois, com frequência os estudantes com deficiência relatam
sentimentos de exclusão durante as aulas devido à falta de acessibilidade atitudinal dos
professores, que se agrava na medida em que estes têm muitas dificuldades para a elaboração
de estratégias de ensino mais equitativas e que atendam às necessidades e demandas dos
estudantes com deficiência.
Entre os temas da cultura corporal o esporte pode se constituir em experiências
formativas em face da atuação docente em uma perspectiva inclusiva. Desta forma, Gallati et
al. (2017) apontam que os movimentos esportivos são carregados de sentidos e significados,
refletindo o amplo cenário do processo relacional da humanidade.
Neste contexto, este relato de experiência pedagógica explicita uma ação formativa
que decorreu com o objetivo de refletir sobre o papel do esporte na sensibilização de
estudantes de Educação Física para o trabalho com pessoas com deficiência em contexto
inclusivo.
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Foram participantes trinta estudantes do sexto semestre dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física, os quais são estudantes de uma Faculdade privada
localizada no litoral sul do Estado de São Paulo (Brasil).
A ação formativa ocorreu de forma integrada entre as disciplinas curriculares
“Educação Física Adaptada” e “Atividades de Recreação e Lazer” e consistiu na organização
e realização de um Torneio de Voleibol sentado, o qual foi desenvolvido pelos estudantes e
coordenado pelos professores responsáveis pelas respectivas disciplinas somando um total de
seis encontros semanais.
O desenvolvimento desta ação foi precedido pelo diálogo com os estudantes na
disciplina “Educação Física Adaptada”, onde estes relataram muitos receios e percepções
negativas que tinham ao pensar no trabalho com pessoas com deficiência, como o medo de se
expressarem de forma equivocada e a insegurança para a adaptação das estratégias de ensino
ao não compreender as necessidades e demandas do contexto inclusivo.
Desta forma, após esta contextualização e a discussão em aula sobre as percepções
apresentadas pelos estudantes, iniciou-se o desenvolvimento da ação formativa, o qual se deu
em três etapas, sendo que na primeira etapa durante a aula da disciplina “Educação Física

Adaptada” houve a explanação em aula sobre as características e as regras do Voleibol
sentado, além da vivência desta modalidade pelos estudantes da turma.
Na segunda etapa, durante a aula da disciplina “Atividades de Recreação e Lazer”
houve a proposição para a organização do Torneio de Voleibol sentado e a turma foi dividida
em três grupos, sendo cada um dos grupos ficou responsável por organizar o espaço da
prática, por realizar as inscrições no evento e por convidar os estudantes de outros semestres a
participar e um grupo se responsabilizou pela arbitragem do jogo.
Durante a terceira etapa, ocorreu a realziação do Torneio de Voleibol sentado e após, o
evento novamente em aula, os estudantes retratam por intermédio de fotos, vídeos e texto de
que forma as percepções iniciais haviam se modificado com a ação formativa decorrida.
A coleta de informações para o processo avaliativo aconteceu por este registro de fotos
e vídeos realizados pelos estudantes participantes do processo formativo, somado à
elaboração de um texto produzido individualmente com relato das percepções sobre a
experiência vivenciada. A análise destas informações foi realizada conjuntamente com todo o
grupo, buscando os significados pertinentes a cada registro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao vivenciar o Voleibol sentado, antes da realização do Torneio, logo na primeira
etapa do processo de organização, os estudantes do sexto semestre relataram “perceber a
dificuldade em posicionar-se de forma diferente (sentado) para jogar Voleibol e a
potencialidade e superação das pessoas com deficiência, além da descoberta por novas
formas de movimentar-se”.
Com a vivência da ação formativa, os estudantes do sexto semestre que eram os
organizadores do Torneio de Voleibol sentado, puderam observar as ações e reações dos
colegas participantes acerca da experiência em uma nova forma de jogar voleibol. Esta
reflexão os levou a desmistificar o senso comum sobre as limitações e potencialidades da
pessoa com deficiência e neste sentido, a ação formativa ocorreu de forma contextualizada às
necessidades do grupo como apontam Fiorini e Manzini (2016).
Neste sentido, por meio desta ação formativa e explicitado no registro textual, nas
fotos e nos vídeos dos produzidos pelos estudantes do sexto semestre, observamos que os
receios negativos acerca da insegurança inicialmente apresentada para a adaptação das

estratégias de ensino foram transformados em uma percepção positiva de competência para a
atuação em contexto inclusivo.
Esta transformação se deu na medida em que, durante os jogos, estes estudantes
intervinham nas ações motoras realizadas pelos colegas participantes do torneio dando
instruções e dicas a fim de facilitar a participação destes na atividade. Neste sentido, Chicon e
Silva (2011) ressaltam que quando o professor atua de forma ativa no processo de ensino,
possibilita meios facilitadores para a promoção do desenvolvimento motor, cognitivo, social e
afetivo dos estudantes com deficiência.
Desta forma, para estes estudantes do sexto semestre dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física o fato de conhecerem as características e as potencialidades
das pessoas com deficiência, além de vivenciar a prática esportiva adaptada por meio do
Voleibol sentado, os levou reconhecer a potencialidade inerente ao ser humano
indepentemente da condição de deficiência e transformar as próprias percepções que antes
eram representavam sentimentos de insegurança para a atuação em contexto inclusivo.
Os estudantes do sexto semestre relataram que os colegas convidados a participar do
evento, inicialmente tiveram receio em inscrever-se no Torneio antecipadamente, mas ao
visualizar o jogo em ação mobilizaram-se para a participação, o que demonstra que a falta de
informação e acesso à vivência da Atividade Motora Adaptada assim como, a falta do contato
com pessoas com deficiência durante o processo formativo dificulta a sensibilização do
profissional para o trabalho com este público.
Neste contexto, observamos que experienciar a ação formativa para todos os
estudantes participantes do evento foi a tônica para que estes futuros professores possam não
apenas participar do movimento inclusivo, mas sim contribuir de forma efetiva com este
processo ao inovar as próprias práticas e ações pedagógicas conforme o contexto social e
profissional em que atuam (RODRIGUES; LIMA-RODRIGUES, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo formativo de professores de Educação Física urge ser repensado e
contextualizado em face da perspectiva inclusiva considerando as necessidades formativas,
anseios e receios apresentados pelos futuros professores para a atuação docente com pessoas
com deficiência em diferentes contextos.

Neste contexto, é imprescindível que a organização curricular do curso de formação
profissional aconteça de forma integrada e abrangente a esta temática, pois por este meio,
facilita a absorção de conhecimentos promovendo a sensibilização à inclusão e o
reconhecimento à diferença.

PROFESSIONAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION IN THE
CONTEXT OF INCLUSIVE ACTIONS
ABSTRACT
The training process is essential for Physical Education teachers to feel safe when working in
an inclusive context. We explain a formative action with the aim of reflecting on the role of
sport in sensitizing Physical Education students to work with people with disabilities. Thirty
students from the sixth semester of the Bachelor and Physical Education courses took part.
Experiencing the training action was the key for future teachers to be able to participate in
the inclusive movement and innovate their pedagogical practices.
KEYWORDS: Professional training; Inclusive Physical Education; Adapted sport; Teaching
Strategies.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EL
CONTEXTO DE ACCIONES INCLUSIVAS
RESUMEN
El proceso de formación es fundamental para que los profesores de Educación Física se
sientan seguros cuando trabajan en un contexto inclusivo. Explicamos una acción formativa
con el objetivo de reflexionar sobre el papel del deporte en la sensibilización de los
estudiantes de Educación Física sobre el trabajo con personas con discapacidad.
Participaron treinta alumnos del sexto semestre de lo curso de Educación Física. Vivir la
acción formativa fue clave para que los futuros docentes pudieran participar en el
movimiento inclusivo e innovar sus prácticas pedagógicas.
PALABRAS CLAVES: Formación profesional; Educación Física Inclusiva; Deporte
adaptado; Estrategías de enseñanza.
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INCLUSÃO NA INFÂNCIA: NADA DO CORPO, SEM MEU CORPO1
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RESUMO
Apresentamos um recorte de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi realizar uma
proposta de intervenção junto aos professores da Educação Infantil, frente a compreensão de
corpo como lugar de aprendizagem das crianças com deficiência, sob os fundamentos
epistemológicos de Merleau-Ponty. Tivemos como metodologia a pesquisa-ação
colaborativa, na qual procuramos falar de um corpo que é mais que funcional e o biológico
visível, mas um corpo que é mais que isso, considerando as experiências de sentido e
significado que passam por ele, inclusive sua aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; criança; deficiência.
ABRINDO ESSA CONVERSA - APONTAMENTOS INTRODUTÓRIOS
O processo de inclusão tem ganho cada vez mais espaço em nosso contexto social,
logo, e com isso, as escolas devem se organizar frente às políticas públicas, no intento de
garantir o acesso e a permanência das crianças com necessidades específicas e/ou deficiência
no contexto escolar.
Com a implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008), com a ideia de equidade de oportunidades, as crianças com
deficiência ganham visibilidades nos espaços escolares. Ao se matricularem na rede regular
de ensino, nós professores tivemos que aprender a trabalhar com processos inclusivos em
busca da compreensão das especificidades de cada grupo.
Por ora, as crianças com deficiência adentrando o espaço educativo, e enquanto
formadora de professores, percebíamos as dificuldades em suas práticas pedagógicas em
desenvolver atividades inclusivas que atendessem a este público. Muitas vezes, partiam do
1
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entendimento que incluir era apenas proporcionar à criança com deficiência as mesmas
atividades da rotina do espaço educativo de cunho pedagógico, e quando precisavam
desenvolver atividades de qualquer manifestação corporal, a criança com deficiência ficava
exclusa das atividades vivenciadas.
Deste modo, fazendo parte da rotina de uma instituição da infância, observando as
crianças com deficiência no momento da roda, no parque, nas brincadeiras livres, começamos
a perceber que a criança com deficiência ficava a parte das atividades, dos momentos de
interação, ficando por vezes, isoladas brincando sozinhas junto a sua estagiária ou adulto de
apoio.
Assim, buscando suprir as demandas postas a inclusão das crianças com deficiência
na educação infantil, bem como as necessidades profissionais em perceber o corpo nesse
processo, foi realizada uma pesquisa de mestrado intitulada “O Corpo como sentido, criação e
significado da criança com Síndrome de Down: uma proposta de intervenção docente na
Educação Infantil”.
A pesquisa mostrou que a dificuldade em trabalhar a corporeidade da criança com
deficiência pautava-se na compreensão de um corpo em aspecto físico e biológico, na qual a
deficiência sobressai ao sujeito, por isso os professores o veem como um corpo submisso e
frágil, e com isso, não se sentiam seguros em trabalhar esse corpo. Neste sentido, buscamos
romper com esses conceitos dualistas, sob essas concepções cartesianas de que corpo é apenas
um corpo. Mas, afinal que corpo é esse que tanto discutimos aqui?
Versamos sob a acepção de um corpo que vai além de sua estrutura física e biológica.
Tratamos de um corpo que não é separado do sujeito pensante e que por sua vez, considera
toda a sua existência. Para um melhor entendimento Goellner (2007, p.29), nos traz a seguinte
afirmação
[...] um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um
conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a
roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem
que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, vestígios que nele se exibem,
a educação de seus gestos. Enfim, é um sem limite de possibilidades sempre
reinventadas, sempre à descoberta e a serem descobertas. Não são, portanto, as
semelhanças biológicas que o definem, mas fundamentalmente os significados
culturais e sociais que a ele se atribuem.

Considerando a situação apresentada e não desfavorecendo a visão bio e fisiológica do
corpo, mas buscar compreender o corpo como resultado das interações entre o biológico e o

cultural, o vivido e o sentido, constituindo toda a existência e vivência de afetos, valores,
histórias. Assim podemos dizer que falar de corpo é também falar das histórias e experiências
de mundo vivenciadas pelos sujeitos. (MERLEAU-PONTY, 1999).
Desta forma, a proposta de intervenção foi sistematizada por meio de 08 oficinas sob
diversas temáticas envolvendo atividades lúdicas, brincadeiras, vídeos, estudos, diálogos,
desenhos e vivências corporais, que além de um momento formativo, fosse também, um
momento prazeroso fazendo a interface entre corpo, criança, deficiência e aprendizagem.
Posto isso, apresentamos o recorte da nossa 4ª oficina intitulada como “Deixe o corpo falar”,
cujo objetivo era vivenciar os conceitos de expressão, percepção e subjetividade e
compreender esse corpo como meio de interação.
O CORPO E A CRIANÇA
Merleau-Ponty (1999), nos apresenta em seus estudos que somos sujeitos integrais no
mundo, e que nos formamos sujeitos quando estabelecemos interações com o meio, e nessas
interações nos constituímos corpos pensantes e aprendentes. Desse modo, a criança com
deficiência, independente de sua limitação, não pode ficar de fora desse processo, é um corpo
aprendente como qualquer outro que apesar de suas limitações, tem seu ritmo próprio e suas
especificidades.
O autor nos assegura ainda que a criança em sua ludicidade e no contato com o seu
corpo, passa a tê-lo como elemento de interação do seu mundo, com o mundo do outro, logo
contribui para sua aprendizagem. Com isso, afirmamos que o corpo precisa ser considerado
na troca de experiências, da expressividade, da criatividade, sensibilidade e afetividade. Logo,
as crianças com deficiência precisam viver suas próprias experiências, ora mediadas pelos
seus pares, ora livremente, explorar o seu conhecimento de mundo e aos poucos irem
ampliando suas experiências. Assim, elas precisam ser encorajadas a viverem sua
corporeidade e se firmarem enquanto sujeitos aprendentes no meio em que estão inseridas.
Le Breton (2007), nos diz ainda que não devemos tornar o corpo da criança com
deficiência mais um espaço de exclusão, seu corpo precisa estar no centro desse processo,
como espaço de vínculos e afetos consigo e com o outro, com o seu entorno, mediado pelo
adulto.

DIALOGANDO COM A METODOLOGIA
Para à realização da proposta de intervenção, optamos pela pesquisa qualitativa, pelo
viés da pesquisa-ação colaborativa, como ferramenta para a realização das oficinas
pedagógicas, promovendo reflexão das práticas e a transformação das mesmas (IBIAPINA,
2008).
Contamos com a participação de 15 sujeitos, a saber: 02 diretores, 01 coordenador
pedagógico, 06 professores da Educação Infantil e 06 estagiários. A oficina “Deixa o corpo
falar”, buscou levar os professores a se conhecerem primeiramente, terem contato com seu
corpo, para entender como trabalhar com o corpo das crianças. Assim, teve uma duração de 2
horas se estruturando da seguinte forma: a) entrega do portfólio; b) vivência corporal 1; c)
exploração de imagens; d) vivência corporal 2; e) cubo da percepção; f) avaliação; g)
encerramento.
A oficina oportunizou aos sujeitos vivenciarem o seu corpo, explorar suas
subjetividades e percepções. Neste sentido, fazer a pesquisa-ação colaborativa, foi promover
inquietações sobre as práticas docentes, como também a troca de saberes entre os sujeitos e
que essas reflexões pudessem ser reverberadas em suas ações docentes.
DIALOGANDO COM OS RESULTADOS
Durante a realização da oficina, várias situações foram problematizadas e mediadas
pela pesquisadora para atingirmos os objetivos propostos. Deixar o corpo falar, intitulou
muito bem essa oficina, uma vez que, muitas vezes silenciamos o nosso corpo, por medo,
limitações e por não nos conhecermos. Com isso, precisávamos levar os professores a esse
autoconhecimento e não poderíamos fazer isso sem viver esse corpo e assim, estabelecer uma
relação com os conceitos apreendidos e temáticas das oficinas anteriores considerando o
corpo, aprendizagem e o processo inclusivo dessas crianças.
Na atividade do ‘Cubo da percepção’, trabalhamos com objetos inusitados que não
faziam parte do dia a dia e os professores tinham que explorar esses objetos de olhos
vendados e depois na forma vidente. Esta atividade foi bastante interessante para mostrar aos
nossos sujeitos que só podemos falar daquilo que conhecemos. O trecho do Diário de Campo
da pesquisadora, revela muito bem essa relação da percepção e experiência com os objetos
retirados:

[...] A cada objeto estranho retirado, era notório pelo semblante dos sujeitos
a falta de conhecimento e de experiência com os objetos retratados;
[...] Quando a calcanheira foi retirada pela Professora Verde Limão, esta,
disse não saber do que se tratava, no entanto, a professora Laranja,
imediatamente assinalou que conhecia a calcanheira porque durante sua
infância viu sua avó usar por muito tempo;
[...] A professora Preto retirou uma faixa elástica que se utiliza em treinos de
Ginástica Rítmica, esta apesar de não ter tido contato, nos assinalou que se
tratava de uma faixa de fisioterapia, pois era bem parecida com a faixa que
usou quando precisou fazer fisioterapia no joelho;
[...] A professora Amarelo retirou a haste de uma flauta, mas como não
conhecia o objeto arriscou dizendo que era uma agulha de tricô, por ter visto
em sua infância sua mãe utilizar bastante [...] (PEIXOTO, 2018).

Essa relação também se materializa em nosso corpo, ele age da mesma forma, somos
sujeitos, cada qual com suas histórias, marcadas por meio de nossas experiências com o
mundo vivido, assim, o corpo só passa a ser compreendido se for vivido.
Esse momento formativo foi muito significativo para os professores, uma vez que
nossos sujeitos apresentaram dúvidas, inquietações e reflexões sobre o corpo. Promovemos
inquietações sobre as práticas docentes, como também a troca de saberes entre os sujeitos e
que essas reflexões pudessem ser reverberadas em suas ações docentes.
FECHANDO ESSA CONVERSA - APONTAMENTOS FINAIS
Vimos que o corpo é indispensável para a aprendizagem e o que vemos muitas vezes,
o corpo fica fora dessa ação. A oficina mostrou a importância de dar escuta a esse corpo na
escola, sob o enfoque que o corpo é tudo aquilo que se vive.
Nos fundamentos do filósofo Merleau-Ponty (1999), concebemos que o professor
precisa sensibilizar sua prática pedagógica por caminhos que considere o corpo em
movimento e não o movimento do corpo, considerando o sujeito e sua relação com outrem,
com o mundo.
Neste percurso, procuramos promover uma atitude crítica e reflexiva sobre a própria
prática, promovendo o diálogo, trocas de experiências, permeando sempre a ação-reflexão do
fazer docente, tendo o corpo da criança com deficiência e sua aprendizagem o centro de nossa
investigação através da realização de oficinas pedagógicas.
A criança precisa vivenciar seu corpo de forma lúdica e na escola quem oportunizará
essas experiências seremos nós professores. Não precisamos dizer a elas como devem ser,

deixemos nossas crianças manifestarem a sua liberdade de expressão, criação e o corpo faz
parte disso. A criança só irá adquirir consciência do seu corpo vivenciando-o nas mais
diferentes situações e relações.
Esse corpo não pode ficar parado aquém das atividades coletivas e interativas
promovidas em sala de aula, precisa ser estimulado de todas as formas possíveis, é através da
ludicidade que poderemos contribuir nessa função motivadora, prazerosa, desafiadora, de
descoberta, promovendo a autoconfiança, autonomia, maior percepção sobre si e sobre o
outro, trazendo elementos extremamente indispensáveis à sua aprendizagem.
Precisamos que nossas crianças nos mostrem quem são, deixemos de lado a escuta
auditiva e passemos a desenvolver a escuta do olhar, dos movimentos, dos diversos corpos
distintos que estão presentes em uma sala de aula, porque afinal a criança precisa
experimentar o mundo vivido para construir suas próprias percepções.

INCLUSION IN CHILDHOOD: NO BODY, NO MY BODY
ABSTRACT
We present an excerpt from a master's research, whose objective was to carry out an
intervention proposal with the teachers of Early Childhood Education, facing the
understanding of the body as a place of learning for children with disabilities, under the
epistemological foundations of Merleau-Ponty. We used collaborative action research as a
methodology, in which we try to talk about a body that is beyond the functional and the
visible biological, but a body that is more than that, considering the experiences of meaning
and meaning that pass through it, including learning.
KEYWORDS: body; kid; deficiency.

INCLUSIÓN EN LA INFANCIA: SIN CUERPO, SIN MI CUERPO
RESUMEN
Presentamos un extracto de una investigación de maestría, cuyo objetivo fue realizar una
propuesta de intervención con los docentes de Educación Infantil, enfrentando la
comprensión del cuerpo como lugar de aprendizaje para niños con discapacidad, bajo los
fundamentos epistemológicos de Merleau-Ponty. Utilizamos la investigación acción
colaborativa como metodología, en la que intentamos hablar de un cuerpo que está más allá
de lo funcional y lo biológico visible, pero un cuerpo que es más que eso, considerando las
experiencias de sentido y sentido que lo atraviesan, incluyendo su aprendizaje.

PALABRAS CLAVES: cuerpo; niño; deficiencia.
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RESUMO
O estudo objetivou compreender as possíveis implicações do decreto nº 10.502/2020 na
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Metodologicamente, adotou-se
uma abordagem qualitativa, com procedimentos técnicos de uma pesquisa documental, com
subsídios de uma pesquisa bibliográfica. O decreto segrega o aluno com deficiência e traz
implicações à Educação Física, uma vez que o componente curricular se mostra fulcral para
a ação inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inclusão escolar; Pessoa com deficiência.

INTRODUÇÃO
A Lei nº 13.146/2015 (BRASIL, 2019b) assegura que toda pessoa com deficiência
(PCD) tem o direito de frequentar um sistema educacional inclusivo e de qualidade. Dessa
forma, a Educação Especial (EE) é “[...] a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2019a, p. 39).
Nesse bojo, pensar em uma educação inclusiva (EI) é ir além da simples aceitação da
diferença, mas valorizá-la no ambiente educacional (CIDADE; FREITAS, 2009). Desde
2008, com a publicação do documento da Política Nacional de Educação Especial na
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Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPI), a educação no Brasil vem realizando um
processo de efetivação da EI. No entanto, atualmente emergem debates em torno da recente
mudança da PNEEPEI pela Política Nacional de Educação Especial (PNEE): Equitativa,
Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, mediante a publicação do Decreto nº 10.502
(PARADA; IÁCONO, 2021).
O Decreto n° 10.502/2020 propõe a criação de classes especiais para as PCD,
entretanto, elas são compreendidas como excludentes (BISTAFFA; JORGE; VEDOVATO,
2021). Nesse viés, as aulas de Educação Física Escolar (EFE) possibilitam que as
particularidades, potencialidades e limitações sejam perceptíveis entre os alunos. Portanto, a
temática da deficiência deve ser problematizada de maneira crítica nas aulas de EFE
(MORGADO et al., 2017).
Nesse prisma, este estudo se mostra relevante, pois o contato entre alunos com e sem
deficiência no processo de ensino-aprendizagem é indispensável, visto que favorece valores
como a cooperação, respeito e admiração (MORGADO et al., 2017). Assim sendo, objetivou
compreender as possíveis implicações do decreto nº 10.502/2020 na EE na perspectiva da EI,
com o intuito de compará-la nos documentos PNEEPI de 2008 e PNEE de 2020, bem como
abordar as possíveis implicações do decreto na EFE na perspectiva inclusiva.
METODOLOGIA
Adotou-se uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2001), com procedimentos técnicos
de uma pesquisa documental, com subsídios de uma pesquisa bibliográfica (KRIPKA;
SCHELLER; BONOTO, 2015). O documento base foi o Decreto nº 10.502/2020 que institui
a PNEE: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, recorrendo-se, a fim de
subsidiar a construção da pesquisa a artigos e legislações voltadas para a EE e para a EI
anteriores ao documento base.
Os procedimentos adotados na pesquisa documental seguiram as recomendações de
Godoy (1995), em que se dividiram em três momentos: escolha dos documentos, acesso e
análise. O momento da análise dos dados foi conduzido mediante a técnica de análise de
conteúdo (BARDIN, 2016), o qual resultou em duas categorias: (1) Inclusão ou segregação?
Do que se trata a nova PNEE? (2) Decreto nº 10.502/2020 e a Educação Física na perspectiva
inclusiva.

INCLUSÃO OU SEGREGAÇÃO? DO QUE SE TRATA A NOVA PNEE?
Em outubro de 2020, foi sancionado o decreto nº 10.502/2020 que instaurou uma
atualização na PNEE. O documento foi questionado por diversos grupos da sociedade, os
quais se posicionaram contra, receando uma possível exclusão das PCD do contexto escolar.
Tendo em vista o que foi exposto, demanda-se um quadro comparativo entre a
PNEEPI de 2008 e a PNEE de 2020 (Quadro 1).
Quadro 1 - Comparação entre a PNEEPI de 2008 e a PNEE de 2020
PNEEPI (2008)

PNEE (2020)

Perspectiva Inclusiva

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao
Longo da Vida

Inclusão total no ensino regular

Criação de classes e escolas especializadas ou
classes e escolas bilíngues para o ensino de surdos

Inclusão preferencialmente em escolas
regulares

Inclusão em escolas regulares ou especializadas a
partir da escolha da família e/ou do aluno

É dever da escola acomodar a todos
independente de suas características
individuais

Devem-se criar escolas e classes especializadas
para quem não se adequar ao ensino regular

Suplementar à educação regular

Poderá substituir a educação regular
Fonte: Autores (2021).

Diferentemente do documento anterior, a nova PNEE já em seu nome retira a
Perspectiva Inclusiva. Não contemplada, para além disso, obstinou-se em remontar as antigas
classes especializadas, retrocedendo anos de lutas e avanços das PCD. Sob a perspectiva da
inclusão, Calheiros et al. (2019) salientam acerca da importância das famílias e das crianças
com deficiência assumirem o protagonismo no processo educativo. Segundo os autores, ao
ampliar as redes de interações e da autonomia familiar, maiores são as chances do sucesso na
aprendizagem das PCD. Indo de encontro à literatura, o novo decreto, no artigo 3º, do inciso
VI, concede a participação da equipe multidisciplinar nesse processo de decisão dos
familiares e do educando, porém, não se deve considerar a intervenção dessa equipe como
benéfica, visto que não existe de fato uma autonomia na escolha, e sim um direcionamento
para o atendimento mais adequado na visão dos profissionais.

Somado a isso, percebe-se o reforço do capacitismo instaurado na sociedade, dado que
coloca como solução à PCD se adequar a escola, não o contrário. Destarte, não há como
considerar tal política positiva, tampouco inclusiva e autônoma.
DECRETO Nº 10.502/2020 E A EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA
A Educação Física, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) deve
assegurar que todos os alunos tenham a oportunidade de participar das aulas, a fim de
fomentar suas competências, de modo inclusivo (BRASIL, 1998). Contudo, o novo decreto
segue na contramão dos PCNs ao propor a criação de escolas e classes especializadas
(BRASIL, 2020).
No inciso III, do artigo 2º da PNEE, considera-se política educacional equitativa como
uma soma de medidas que promovam igualdade de oportunidades (BRASIL, 2020). O
documento preconiza a questão das oportunidades iguais para valorizar a potencialidade de
cada educando, no entanto, como ter essas oportunidades quando a essência do documento
fomenta o afastamento da EE do ensino regular no ambiente escolar?
Silva e Silva (2020) verificaram que a EFE na perspectiva inclusiva estabelece
situações que impactam na autonomia e no desenvolvimento das competências do aluno. O
estudo vai de encontro com o artigo 4º, inciso VI, do decreto, o qual cunha que a organização
da PNEE 2020 “contribui para a autonomia e o desenvolvimento da pessoa e também para a
sua participação efetiva no desenvolvimento da sociedade [...]” (BRASIL, 2020, p. 3),
quando, na verdade, o encontro das diferenças que culmina nos benefícios. Assim, o decreto
traz implicações para o desenvolvimento das aulas de EFE, uma vez que o componente
curricular se mostra fulcral para a ação inclusiva, promovendo a socialização entre os pares
(GÓYA, 2021), bem como o sentimento de pertença a um grupo (ALONSO et al., 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivos: compreender as possíveis implicações do decreto
nº 10.502/2020 na EE na perspectiva da EI, comparando-a nos documentos PNEEPI de 2008
e PNEE de 2020 bem como abordar as possíveis implicações do decreto na EFE na
perspectiva inclusiva. Mediante a análise realizada, evidenciou-se um possível retrocesso na
inclusão das PCD. A PNEEPI aduz o real comprometimento de democratizar o ingresso das

PCD nas escolas comuns. As aulas de EFE devem contribuir para a inclusão das PCD, pois
favorecem o desenvolvimento das habilidades motoras e dos aspectos social e afetivo.
Ademais, em dezembro de 2020, a PNEE foi suspensa por votação da maioria do
Supremo Tribunal Federal, porém, nós, como pesquisadores e futuros professores devemos
nos atentar a essa política no futuro. Por isso, é primordial que a escola inclusiva seja vista
como um ambiente no qual os indivíduos aprendam a conviver e respeitar as diferenças.

INCLUSION OR SEGREGATION? A COMPARATIVE ANALYSIS
BETWEEN PNEEPI 2008 AND PNEE 2020 WITH FOCUS ON SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION AS AN INCLUSIVE TOOL
ABSTRACT
The study aimed to understand the possible implications of the Decree No. 10.502/2020 on
Special Education from the perspective of an Inclusive Schooling. Methodologically, a
qualitative approach was adopted which has technical procedures of a documentary research
along with subsidies from a bibliographic research. The decree segregates dysfunctional
students and it brings implications to Physical Education, since the curricular component is
the crux to an inclusive action.
KEYWORDS: Physical Education; Inclusive Schooling; Dysfunctional person.

¿INCLUSIÓN O SEGREGACIÓN? UN ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE PNEEPI 2008 Y PNEE 2020 CON ENFOQUE EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR COMO HERRAMIENTA INCLUSIVA
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo comprender las posibles implicaciones del decreto no.
10.502/2020 en educación especial desde la perspectiva de la educación integrada.
Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo, con procedimientos técnicos de
investigación documental, con subvenciones de una investigación bibliográfica. el decreto
segrega a los estudiantes con discapacidad y tiene implicaciones para la educación física, ya
que el componente curricular es crucial para la acción inclusiva.
PALABRAS CLAVES: Educacíon Física; Inclusíon Escolar; Persona discapacitada.
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O objetivo deste estudo é compreender a constituição das orientações curriculares para a
Educação Física escolar gaúcha em relação às políticas de inclusão. Uma pesquisa que
analisou discursos sobre inclusão nos documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais, Base
Nacional Comum Curricular e Matriz de Referência para o Ensino Híbrido no Rio Grande
do Sul. Nota-se há referências a políticas de inclusão, mas suas propostas não se efetivam
nos textos, se afastando da compreensão da diferença.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; inclusão; diferença.

INTRODUÇÃO
Temos acompanhado a proliferação de políticas de inclusão no Brasil,
principalmente a partir da década de 90. No âmbito educacional, embalada por acordos
internacionais de direitos e inclusão, trazemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
como um exemplo dessas considerações. Além da LDB, é preciso destacar outras legislações
que vieram a contribuir com a regulação e construção de processos inclusivos no Brasil: a
Convenção da Guatemala (1999), a Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua Brasileira de
Sinais como meio legal de comunicação e expressão (BRASIL, 2002), a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2009), o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2011) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (BRASIL, 2015).
Com tal proliferação, espera-se que as indicações de garantias de direitos estejam
presentes nos documentos que orientam currículos da Educação Básica, tendo em vista o
1
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papel que a educação escolarizada desempenha na constituição dos sujeitos. Se a inclusão de
direitos for uma vontade da nossa sociedade, tais questões devem perpassar os currículos
escolares. Além dos documentos nacionais, diferentes estados e municípios brasileiros
instituem suas orientações. No caso do Rio Grande do Sul, a mais recente orientação
curricular é a Matriz de Referência para o modelo híbrido de ensino (RIO GRANDE DO
SUL, 2020).
Dentro das diferentes legislações e orientações curriculares, nos preocupamos com a
Educação Física, pois, a depender de como e com quais bases esse trabalho é desenvolvido,
poderá ser um mecanismo para inclusão ou um mecanismo para exclusão. Por isso,
precisamos ter a expressão desses direitos nas diferentes orientações.
Ao pensar no papel que as orientações curriculares podem desenvolver na escola,
questionamos: Os documentos que orientam a constituição de currículos para Educação Física
no Rio Grande do Sul estão subsidiados em políticas de inclusão e diferença? A partir dessa
questão, este estudo tem por objetivo compreender a constituição das orientações curriculares
para a Educação Física escolar no Rio Grande do Sul no tocante à políticas de inclusão.
ABORDAGEM TEÓRICA E METODOLÓGICA
Para dar conta do objetivo deste estudo, foram analisados os documentos: Diretrizes
Curriculares para a Educação Básica (DCN´s), Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
Matriz de Referência para o Ensino Híbrido no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pesquisa
com base nos conceitos de currículo e inclusão, fazendo uma análise dos discursos presentes
nos documentos. É preciso dizer que discurso “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas
ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos
queremos apoderar” (FOUCAULT, 2008, p. 10). Discursos são parte das relações de poder
estabelecidas dentro das racionalidades, constituem e são constituídos por pensamentos de um
tempo, de uma sociedade e constroem subjetividades. As verdades que circulam são parte das
lutas, das disputas e das vontades dos sujeitos dessa racionalidade.
Em relação à compreensão de currículo, nos apoiamos em Veiga-Neto (2006), para o
qual o currículo foi uma invenção da Modernidade com o objetivo de ordenar a educação
escolar, com ênfase em disciplinar os sujeitos. Silva (2001) aponta o currículo como uma
invenção e afirma que “selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de

conhecimento é uma operação de poder” (SILVA, 2001, p. 16). Assim, entende-se que
escolher o que vai estar nas orientações curriculares que chegam às escolas é uma operação de
poder que privilegia alguns conhecimentos e deixa outros à margem.
Sobre inclusão, a temos compreendido como um processo, como um movimento que
tem trazido distintos sujeitos para o jogo social, econômico e educacional vivido no tempo
presente. Nem sempre tem um caráter exclusivamente benevolente, mas está enredada em
situações de poder. Para Lopes e Fabris (2013), a inclusão, ao ocupar o status de imperativo
de Estado, insere-se numa grade de inteligibilidade, que promove a circulação dos sujeitos,
modificando seus modos de vida. Esses conceitos são as lentes teóricas que acompanham o
desenvolvimento desta pesquisa.
INCLUSÃO NAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES
A partir da análise, pode-se afirmar que alguns dos principais documentos para uma
educação inclusiva aparecem nas orientações curriculares. A Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), a Lei nº 10.436, que oficializou a LIBRAS, as Leis
nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que tratam da valorização da história da África e das
culturas afro-brasileira e indígena, são citadas na BNCC e nas DCN’s. Além disso, as DCN’s
ainda citam o art. 26, § 4º, da LDB, que prevê para o ensino de História do Brasil as
contribuições das culturas e etnias indígenas, africanas e europeias, a Lei 10.098, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade e a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Já na Matriz de Referência para o Modelo
Híbrido de Ensino do Rio Grande do Sul, não aparecem referências a nenhuma legislação que
direcione a políticas de inclusão.
Percebemos diferenças em relação a abordagens sobre inclusão. As DCN´s
consideraram inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de um processo de
inclusão social, assim garantindo o acesso a diversidade humana, social, cultural, econômica
dos grupos historicamente excluídos:
Trata-se das questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas por
categorias que se entrelaçam na vida social – pobres, mulheres,
afrodescentendes, indígenas, pessoas com deficiência, as populações do
campo, os de diferentes orientações sexuais, os sujeitos albergados, aqueles
em situação de rua, em privação de liberdade – todos que compõem a
diversidade que é a sociedade brasileira e que começam a ser contemplados
pelas políticas públicas (BRASIL, 2013, p. 16).

Nota-se que as DCN’s compreendem de forma ampla e mais assertiva a questão das
políticas de inclusão. A BNCC caracteriza a escola como um “espaço de aprendizagem e de
democracia inclusiva, que deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não
preconceito e respeito às diferenças e diversidades” (BRASIL, 2018, p.14). Além disso, a
BNCC reconhece que o Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades
educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu
aprendizado e que são amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de
estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias. O texto ainda
prevê, de forma particular, um planejamento com foco na equidade, o que também exige um
claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza os povos
indígenas e quilombolas e demais afrodescendentes, as pessoas que não puderam estudar ou
completar sua escolaridade na idade própria. Requer também o compromisso com os alunos
com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de
diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (BRASIL, 2015, p. 15).
A Matriz de Referência para o Ensino Híbrido do Rio Grande do Sul orienta
superficialmente para o desenvolvimento por parte do professor de aspectos que aludem a
uma educação inclusiva. Indica temas como culturas e histórias dos povos indígenas,
desigualdade, preconceito, intolerância, discriminação, Direitos Humanos, solidariedade,
respeito às diferenças e às liberdades individuais,

protagonismos políticos dos povos

indígenas e das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) e inserção dos
negros na sociedade brasileira pós-abolição. Referente ao componente curricular Educação
Física, a Matriz de Referência para o Ensino Híbrido orienta o trabalho para conhecer os
jogos e brincadeiras, danças e lutas de origem africana e indígena.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como apontamentos deste estudo, indica-se que há disparidades entre as orientações
curriculares em relação às políticas de inclusão. As DCN´s são as orientações em que mais
encontramos aportes de políticas inclusivas, isso tanto em suas referências, quanto nos
discursos que a compõe. Após, temos a BNCC com referências, mas em menor textualidade
que as DCN´s, além de poucos apontamentos no recorte da Educação Física. Isso se agrava na

Matriz de Referência para o Ensino Híbrido gaúcho, a qual não está construída com referência
em políticas inclusivas, embora se encontre, em seus discursos, alguns excertos que podem
ser remetidos a ações inclusivas.
Considera-se que o esmaecimento das políticas inclusivas nas orientações
curriculares é algo preocupante, pois, ao não apresentar um suporte para os discursos
presentes nos documentos, esses podem se tornar algo vago, superficial e com interpretações
distintas. Tais situações podem corroborar para a não efetivação da compreensão da diferença
nas escolas e para produção de mecanismos excludentes. Ademais, na medida em que
sabemos o papel da educação escolarizada na constituição das subjetividades, não ter a
presença de políticas inclusivas, pode indicar que não seja interessante a constituição de
sujeitos inclusivos e incluídos para a sociedade que vivemos. Talvez, as vontades desta
racionalidade estejam sendo outras.

INCLUSION POLICIES IN DOCUMENTS THAT GUIDE PHYSICAL
EDUCATION AT SCHOOL
ABSTRACT
The aim of this study is to understand the constitution of curricular guidelines for Physical
Education in relation to inclusion policies. A research that analyzed the discourses on
inclusion in the documents: National Curriculum Guidelines, Common National Curriculum
Base and Reference Matrix for Hybrid Education in Rio Grande do Sul. It is concluded that
there are references to inclusion policies, but their proposals are not in the texts, moving
away from understanding the difference.
KEYWORDS: curriculum; inclusion; difference.

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN DOCUMENTOS QUE GUÍAN LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
RESUMEN
El objetivo de este estudio es comprender la constitución de los lineamientos curriculares de
la Educación Física en la escuela, en relación con las políticas de inclusión. Una
investigación que analizó los discursos sobre la inclusión en los documentos: Lineamientos
Curriculares Nacionales, Base Curricular Nacional Común y Matriz de Referencia para la
Educación Híbrida en Rio Grande do Sul. Se concluye que existen referencias a políticas de

inclusión, pero sus propuestas no están en el textos, alejándose de la comprensión de la
diferencia.
PALABRAS CLAVE: currículum; inclusión; diferencia.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 out. 2001.
BRASIL. Decreto nº6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, 26 ago. 2009.
BRASIL. Decreto nº7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, 18 nov. 2011.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB,
2013.
BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 1996. p. 33.
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília,
2002.
BRASIL. Lei nº11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, 10 mar. 2009.
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, 7 jul. 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
BRASIL. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Brasília, 2008.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. SP: Loyola, 2008.
LOPES, Maura; FABRIS, Eli. Inclusão e Educação. BH: Autêntica, 2013.
RIO GRANDE DO SUL. Matrizes de Referência para o Modelo Hibrido de Ensino da
Rede Estadual 2021. Porto Alegre: Secretaria de Educação. 2020.
SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade. BH: Autêntica: 2001.
VEIGA-NETO Alfredo. Dominação, violência, poder e educação escolar em tempos de
Império. In: RAGO M, VEIGA- NETO A. Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica;
2006, p.13-38.

PRECONCEITO NO ESPORTE E O “OBSERVATÓRIO DA
DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL”1
Luís César de Souza,
Universidade Federal de Jataí (UFJ)
RESUMO
Trata-se de pesquisa exploratória sobre preconceito e esporte, realizada no site do
“Observatório da discriminação racial do futebol”, como parte de pesquisa mais abrangente
desenvolvida na Universidade Federal de Jataí, sob o título “Sociedade, violência e
formação: reflexões sobre (im)possibilidades de se contrapor à barbárie”. O objetivo aqui é
dar visibilidade ao problema do preconceito no esporte e o esforço de enfrentamento
presente em diferentes espaços na sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: preconceito; etnia; esporte.

INTRODUÇÃO
Não há dúvida sobre manifestações de diferentes tipos de preconceito no esporte. No
voleibol, em 2015, a capitã da seleção brasileira foi vítima de insultos raciais, quando ouviu
de um senhor: “macaca, joga banana”2. Recentemente, Jeremy Lin, de origem asiática, foi
chamado de “coronavírus” em jogo do famoso basquete dos Estados Unidos3. No atletismo,
Rosângela Santos relata ter ouvido muitas piadas ligadas à cor de pele e contesta: “ser racista
não está no DNA. Infelizmente você aprende. Mas já que aprendeu, pode desaprender”4. Na
natação, em que predominam atletas brancos, um nadador revela em reportagem televisiva:
“como nadador federado nas categorias de base, e atualmente como amador, escutei
afirmações e perguntas como: os ossos dos negros são mais pesados, negro não flutua, negro

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Cf. “Capitã da seleção sofre racismo em Minas e desabafa: difícil de vivenciar”. Disponível em:
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2015/01/capita-da-selecao-sofre-racismo-em-minas-edesabafa-dificil-de-vivenciar.html. Acesso em 21 abr. 2021.
3
Cf. “NBA investiga caso de racismo contra Jeremy Lin, que não dela quem o chamou de
coronavírus”. Disponível em: https://globoesporte.globo.com/basquete/nba/noticia/nba-investiga-casode-racismo-contra-jeremy-lin-que-nao-delata-quem-o-chamou-de-coronavirus.ghtml. Acesso em: 21
abr. 2021.
4
Cf. “O esporte na luta contra o racismo – Parte 2”. Disponível em:
https://www.surtoolimpico.com.br/2020/06/o-esporte-na-luta-contra-o-racismo.html. Acesso em 21
abr. 2021.
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sabe nadar?”5. No Tênis, esporte bastante elitizado, a campeã de vários torneios Grand Slam,
Serena Willians, estranha ter sido chamada a realizar cinco testes antidoping em seis meses,
número superior a todos os outros tenistas: “entre todas as jogadoras ficou provado que sou a
que é mais examinada. Discriminação? Acho que sim”, declarou6. A lista poderia aumentar,
mas esses relatos são suficientes para realçar a presença do preconceito em vários esportes,
individuais e coletivos. Ainda assim, é preciso falar do futebol, pois, devido sua
universalização e mercadorização, a recorrência de preconceito se torna explícita. Poderíamos
seguir a mesma dinâmica de busca rápida na internet, contudo, um site tem realizado essa
tarefa e reunido ocorrências de racismo em torno desse esporte: o “observatório da
discriminação racial no futebol”.
O “OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL”
Com o propósito de “monitorar e divulgar os casos de racismo no futebol, assim como
ações informativas e educativas que visem erradicar a intolerância que tanto macula a
democracia das relações sociais”, o observatório apresenta como tarefas a divulgação de:
notícias de racismo no futebol; campanhas de combate ao racismo; histórias sobre o negro no
futebol brasileiro; entrevistas com jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas e representantes
de entidades sobre o tema.
Os meios de divulgação são, principalmente, redes sociais como facebook, twitter,
instagran, youtube. No site, além de conteúdos ligados à história do negro no futebol,
opiniões de jornalistas, análises de pesquisadores, legislações, etc., os que mais se destacam
são os “Relatórios anuais da discriminação”, que abarcam o período de primeiro de janeiro a
trinta e um de dezembro de cada ano. Embora constem registros de preconceito e
discriminação no esporte como um todo, o foco são os incidentes de racismo no futebol,
inclusive sofridos por atletas brasileiros fora do país7. Além disso, reconhece “o esporte como
ferramenta para educar, informar e conscientizar para o fim do racismo, não apenas no
Cf. “Pretos fora d´água. Por que ainda temos poucos nadadores negros no Brasil?” Disponível em:
https://comunicacaoeesporte.com/2020/11/03/pretos-fora-dagua-por-que-ainda-temos-poucosnadadores-negros-no-brasil/. Acesso em 21 abr. 2021.
6
Cf. “Serena Willians diz sofrer preconceito por quantidade de exames antidoping”. Disponível em:
https://esporte.ig.com.br/tenis/2018-07-25/serena-tenis-dopping.html. Acesso em 21 abr. 2021.
7
Cf.
“Observatório
da
discriminação
racial
no
futebol”.
Disponível
em:
https://observatorioracialfutebol.com.br/. Acesso em: 29 abr. 2021.
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esporte, mas sim no dia a dia nas vidas de todos nós para uma sociedade melhor e igualitária”,
relacionando esporte e sociedade.
Até o momento, foram elaborados relatórios referentes aos anos de 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019, que gradualmente se tornaram mais densos e extensos. Densidade que
pode significar maturidade na metodologia e análise do conteúdo, como também pode indicar
aumento do preconceito. Como ilustração, sintetizamos nos quadros abaixo ocorrências
registradas no Relatório de 2014 no futebol nacional, envolvendo atletas no exterior e na
Copa do Mundo daquele ano.
Quadro 1: Preconceito no futebol no Brasil
Nº
1
2

Vítima de
Agressor /
Tipo de
preconceito preconceituoso agressão
Atleta
Torcedor
Racismo
Atleta
Torcedores
Racismo

Punição(?)

Observação/Ofensa

Torcedor
Time

“Preto vagabundo”
“Macaco”
Encontrou bananas no carro
após partida
“Macaco”
-Imitar sons de macaco
“Macaco”
-O agressor não foi punido, por
falta de prova

3

Árbitro

Torcedores

Racismo

Time

4
5
6
7
8

Atleta
Atleta
Atleta
Atleta
Técnico

Racismo
Racismo
Racismo
Racismo
Racismo

9

Atleta

Torcedores
Torcedor
Torcedor
Torcedor
Torcida
Atleta
adversário

10

Atleta

Radialista

Racismo

Time
Torcedor
Time
Time
Time
Ao agredido: por
reação violenta
Profissional da
imprensa

Racismo

11

Atleta

Torcedores

Racismo

--

12
13
14

Atleta
Atletas
Atleta

Torcedor
Torcedores
Torcedores

-Racismo
Racismo

15

Atleta

Torcida

Racismo

16

Atleta

--Time
Inquérito
arquivado
-Atleta não
registrou BO
Ao atleta
agressor

“Macaco”
Chamado de “macaco” por
torcedores do Vila Nova, time
goiano historicamente ligado à
classe trabalhadora, com
diversos jogadores negros
-“Macaco”
“Macaco”
Atleta agredido indiciado por
denúncia caluniosa
“Macaco”

Técnico
Racismo
Torcedor em
17
Atleta
Racismo
“Macaco de merda”
rede social
Atleta
18
Atleta
Racismo
“Macaco”
adversário
Atleta
19
Atleta
Racismo
-“Macaco”
adversário
Time
20
Atleta
Torcedores
“Macaco quer banana”
Fonte: Elaborado com base no “Relatório anual da discriminação racial no futebol – 2014”

Quadro 2: Preconceito envolvendo atletas brasileiros de futebol no exterior
Nº
21

Vítima de
Agressor /
Tipo de
preconceito preconceituoso agressão
Atleta
Torcedores
Racismo

Punição(?)

Observação/Ofensa

Imitar sons de macaco
Daniel Alves comeu banana
22
Atleta
Torcedor
Racismo Torcedor e Time
atirada em sua direção
Torcedor mostrou banana ao
23
Atleta
Torcedor
Racismo
Torcedor
atleta
Político pediu
Ronaldinho Gaúcho chamado
24
Atleta
Político
Racismo
desculpas
de “macaco brasileiro”
25
Atleta
Torcedores
Racismo
Ao time
Imitar sons de macaco
26
Atleta
Torcedores
Racismo
Ao time
-27
Atleta
Torcida
Racismo
Ao time
Grito de frases racistas
Árbitro (condenado por injúria
28
Atleta
Árbitro
Racismo
-racial) inocentado por falta de
prova ou testemunha
Fonte: Elaborado com base no “Relatório anual da discriminação racial no futebol – 2014”
Time

Quadro 3: Preconceito na Copa do Mundo de Futebol de 2014
Nº

29
29
30
31
32
33

Vítima de
Agressor /
preconceito preconceituoso
Atleta
brasileiro
Brasil
(brasileiros)
Atleta de
Camarões
Torcedores
brasileiros
Coreia do
Sul
Atleta
brasileiro /
Atleta
mexicano
Brasileiros
e chilenos

Torcedores
brasileiros em
redes sociais
Torcida Croata
Torcida
mexicana
Torcedores
argentinos
Torcida russa
Torcedores
brasileiros /
torcedores
mexicanos
Torcedores
espanhóis
Torcedor
polonês

Tipo de
agressão

Punição(?)

Racismo

--

Racismo /
Fascismo

--

Homofobia

--

Racismo

Interrogados
e liberados

Racismo /
Fascismo
Homofobia

Observação/Ofensa
Marcelo faz gol contra e ouve:
“se fosse branco não faria uma
merda dessas”
Mostrar cartazes racistas,
antissemitas e neonazistas
Cantos homofóbicos contra
atleta adversário
Imitar gestos de macaco

--

Mostrar cartazes racistas,
antissemitas e neonazistas

--

Gritos homofóbicos ao goleiro
adversário

Frase em rede social: “vamos a
darle platanitos a los monos...”
Invasão de campo com
35
-Fascismo
-mensagens nazistas no corpo
Após falta que tirou Neymar da
Copa, brasileiros manifestam em
Atleta
Torcedores
36
Racismo
-redes sociais: “aquele macaco
colombiano
brasileiros
daquele jogador colombiano
merece sofrer pro resto da vida”.
Fonte: Elaborado com base no “Relatório anual da discriminação racial no futebol – 2014”
34

Racismo

--

Nos quadros acima, chama atenção: a) as principais vítimas de preconceito são os
atletas, talvez por serem os protagonistas do evento, embora pessoas ligadas às equipes
técnica e de arbitragem também foram vitimadas; b) as agressões partem principalmente de
torcedores, de forma individual ou coletiva, não sendo incomum encontrarmos atletas,
profissional de imprensa, equipe técnica e de arbitragem envolvidos em agressão; c) o tipo
principal de preconceito é o de etnia; d) na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, apareceram
ofensas homofóbicas e fascistas – estas protagonizadas por torcedores de times europeus
(croatas, russos e poloneses), sugerindo que esse tipo de identificação seja mais intensa
naquele continente do que na América do Sul.
Quando ocorreu, a punição foi imputada ao time, ao torcedor ou à torcida organizada,
embora constem registros a atletas agressores, profissional de imprensa, políticos. Chama
atenção o episódio em que a vítima foi punida por ter revidado com um soco contra o
agressor, considerada reação violenta, enquanto o preconceituoso foi absolvido por falta de
prova. Cabe refletir: não havendo testemunha sobre a agressão, restando a palavra da vítima
contra a do agressor, a absolvição favoreceu o preconceituoso, dando a ele a sensação de
impunidade e revelando o modo complacente com que a sociedade tolera o preconceito, nesse
caso, o de etnia. Finalmente, as ofensas majoritárias são dirigidas a negros. E, nelas, o padrão
mais comum é a associação da vítima a macacos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa, somada a outras que investigou a violência no futebol e nas torcidas
organizadas (SOUZA, 2014), não deixa dúvida de que o preconceito, como uma das formas
de violência, encontra solo fértil para manifestação no esporte. Contudo, sabemos que as
atitudes discriminatórias de racismo no esporte constituem apenas a ponta do iceberg de uma
problemática que envolve o “clima cultural geral” (ADORNO, 1995; 2019). Significa que
frases como “macaco, joga banana!”, “negro sabe nadar?”, “só podia ser preto mesmo!” são a
parte visível do preconceito sedimentado no indivíduo ao longo de sua vida, sedimento que
envolve as condições objetivas de vida, se o momento cultural é mais ou menos propício à
propaganda autoritária, se os processos educacionais colaboram para o desenvolvimento da
experiência ou se exageram na adaptação imediata às condições objetivas, se a síntese entre as
instâncias psíquicas da personalidade ocorreu de modo adequado, evitando-se um

enfraquecimento do eu, se a relação com autoridades se deu de modo a evitar submissão
indiscriminada (CROCHÍCK, 1996).
Com base apontamentos acima, finalizamos com uma problematização: que tipo de
motivação, justificativa e ausência de remorso se apoia uma pessoa para se dirigir a outra com
de frases agressivas como “preto vagabundo”, “macaco de merda”, “macaco brasileiro”,
“tinha que ser preto”, “se fosse branco não faria uma merda dessa”? Ao que parece, a resposta
pressupõe reconhecer que o preconceito tem causas absolutamente objetivas, e deriva da
história de vida individual, porém, a o desenvolvimento da prontidão a aceitar e aderir a ideias
preconceituosas é também consequência dos conflitos psíquicos, portanto subjetivos, pelos
quais passa esse indivíduo desde a mais tenra idade.

PREJUDICE IN SPORT AND THE "OBSERVATION OF RACIAL
DISCRIMINATION IN FOOTBALL"
ABSTRACT
This is an exploratory research on prejudice and sport, carried out on the website of the
“Observatory of Racial Discrimination in Football”, as part of a more comprehensive
research carried out at the Federal University of Jataí, under the title “Society, violence and
education: reflections on (im)possibilities of opposing barbarism”. The objective here is to
give visibility to the problem of prejudice in sport and the effort to confront it present in
different spaces in brazilian society.
KEYWORDS: prejudice; ethnicity; sport.

EL PREJUICIO EN EL DEPORTE Y LA "OBSERVACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL FÚTBOL"
RESUMEN
Se trata de una investigación exploratoria sobre prejuicio y deporte, realizada en la página
web del “Observatorio de la Discriminación Racial en el Fútbol”, como parte de una
investigación más integral realizada en la Universidad Federal de Jataí, bajo el título
“Sociedad, violencia y formación: reflexiones sobre (im)posibilidades de oponerse a la
barbarie”. El objetivo aquí es dar visibilidad al problema del prejuicio en el deporte y el
esfuerzo por enfrentarlo presente en diferentes espacios de la sociedad brasileña.
PALABRAS CLAVES: prejuicio; etnia; deporte.
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RACISMO NO JUDÔ: OS CASOS RAFAELA SILVA E ROCHELE
NUNES1
Gabriela C. de Souza,
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
Soraia André Cesar,
Secretaria de Esportes e Formação Esportiva de Santo André (SEPE-PSA)
RESUMO
Este estudo tem como objetivo analisar os episódios de racismo no judô brasileiro,
debruçados em uma epistemologia afrocentrada, que nos ajuda a compreender os reflexos
deste fenômeno na sociedade. Após uma busca na mídia virtual, encontramos duas menções a
casos de racismo com atletas de judô. Concluímos que o racismo no esporte é agravado
quando tangenciam elementos de gênero, classe social, nacionalidade e orientação sexual,
sobretudo em esportes hegemônicos masculinos.
PALAVRAS-CHAVE: judô; racismo no esporte; afrocentralidade
INTRODUÇÃO
Jigoro Kano criou o judô em 1882, no Japão, e tinha como principal objetivo
desenvolver uma luta em que todos pudessem praticar, independentemente da idade em busca
do desenvolvimento físico e mental. No entanto, apenas em 1926 foi criado um departamento
de judô para as mulheres. Os campeonatos mundiais de judô estrearam em 1956 e 1980 no
masculino e feminino, respectivamente; e em Jogos Olímpicos, oficialmente, foi em 1972
para homens e em 1992 para mulheres. (KANO, 2008).
O judô teve sua difusão pelo mundo nas três primeiras décadas do século XX, por isso
é possível compreender que a chegada de atletas afrodescendentes não se fizesse em seus
primeiros anos, sobretudo em competições, basta observar que o primeiro atleta
afrodescendente a estar entre os 5 melhores judocas em Jogos Olímpicos foi o cubano Héctor
Rodriguez Torres, em 1972, e foi o primeiro homem do continente americano a ser campeão
olímpico, em 1976 (PHILLIPS e TOSCANO, 2014). A participação de afrodescendentes não

1
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apenas vem se ampliando no judô, como atualmente um dos maiores ícones deste esporte é o
afrodescendente francês, Teddy Riner, com três medalhas olímpicas e dez títulos mundiais.
No Brasil, a primeira atleta da seleção nacional afrodescendente foi Soraia André,
representante do Brasil nos Jogos de 1992 e o primeiro medalhista olímpico brasileiro foi
Carlos Honorato, em 2000 (ESSEN, 2021). Já as primeiras mulheres brasileiras a ganhar
medalha olímpica no judô foram de atletas afrodescendentes, Ketleyn Quadros, com o bronze
em 2008, a o primeiro ouro foi de Sarah Meneses, em 2012 (ESSEN, 2021).
Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é analisar os episódios de racismo no
judô brasileiro, debruçados em uma literatura afrocentrada que nos ajuda a compreender este
fenômeno na sociedade.
MÉTODO
Esta é uma pesquisa qualitativa, que buscou utilizar uma análise documental sobre o
tema racismo no esporte, em específico sobre judô, em periódicos da mídia virtual. O
referencial teórico está debruçado nas epistemologias afrocentradas, protagonizando autores
intelectuais negos que nos ajudam a compreender o racismo estrutural.
A busca foi realizada na plataforma Google e buscou identificar as notícias sobre
casos de racismo no judô com brasileiros, onde foram encontrados dois casos: Rafaela Silva
em 2012 e Rochele Nunes em 2020.
O RACISMO NO ESPORTE
De acordo com Farias et al (2020) a grande visibilidade dos esportes, sobretudo
olímpicos, revela as desigualdades presentes historicamente na sociedade, dentre elas está o
racismo, que se torna um desafio a ser enfrentado pelos atletas negros. Sobretudo se levar em
consideração esportes que são considerados elitizados ou de hegemonia branca, como é o caso
do judô, que além de ser um esporte com altas demandas de equipamentos para sua prática,
tem origem asiática, o que poderia tornar a presença de atletas negros ainda mais incomum.
Ao compreendermos o que é racismo, assim como descrito por Almeida (2019), como:
uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e
que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que
culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do
grupo racial ao qual pertençam (p. 23).

Podemos perceber que em qualquer área social as classes hegemônicas, que não
necessariamente são a minoria numérica, acabam por exercer um poder sobre os
subalternizados, que para além das questões étnico raciais, também podem envolver as
questões de classe, gênero, religião, orientação sexual, dentre outras. Essa interseccionalidade,
como descrita por Crenshaw (2004), quando nos traz o atravessamento de raça e gênero, nos
mostra que há uma falta de compreensão de como lidar com as diferentes formas de
preconceito, tendo em vista que “quando somos protegidas contra a discriminação racial,
somos protegidas contra todas as formas de discriminação racial, não apenas contra as que
ocorrem para os homens.” (p. 15), o que nos revela que as opressões que ocorrem contra
mulheres são ainda mais severas do que as que ocorrem com homens.
Desta forma, iniciativas feministas negras e a compreensão de interseccionalidade por
ela ancorada tem o objetivo de promover políticas emancipatórias em busca de justiça social
(COLLINS, 2017).
Diante desta realidade de opressões sobrepostas, os estudos sobre racismo nos esportes
(FARIAS et al, 2020) acabam por identificar que existe uma quantidade significativa de
investigações sobre este tema que mostram diferentes manifestações deste preconceito, o que
ajuda a compreender que ainda é um fenômeno presente e com poucas ações de intervenção
nos casos ocorridos.
OS CASOS RAFAELA SILVA E ROCHELE NUNES
No judô feminino citaremos 2 casos de racismo: Rafaela Silva em 2012 e Rochele
Nunes em 2020.
No caso da atleta Rafaela Silva o primeiro ocorrido foi após a derrota nos Jogos
Olímpicos de Londres em 2012, quando os ataques racistas nas redes sociais foram atrelados
ao motivo da derrota: um movimento ilegal à regra do judô, que lhe conferiu a
desclassificação da luta. (LOMBA, 2012).
Encontramos também uma situação de racismo em 2018, quando Rafaela Silva
denunciou, também nas redes sociais, a truculência com que foi tratada por policiais quando
andava de taxi no Rio de Janeiro (GUERRA, 2018), embora não tenha ocorrido dentro do
judô.

Já no caso da atleta Rochele Nunes, brasileira que se naturalizou portuguesa, as
ofensas foram logo após um evento de Grand Slam de Budapeste, em 2020, quando recebeu
nas redes sociais uma mensagem racista de um brasileiro, e destacou que não havia sido a
primeira vez que recebia este tipo de mensagem. Neste caso as mensagens enfatizavam,
também, sua escolha por ter saído do Brasil (COSTA, 2020).
Embora não tenha sido relatado um caso específico de racismo, encontramos uma
reportagem sobre Carlos Honorato em 2016 (METRO RIO, 2016), onde o atleta medalhista
olímpico, reportou que há casos de racismo e cita a injuria racial sofrida por Rafaela Silva em
2012.
ANÁLISE
De acordo com MOREIRA (2016) o trajeto percorrido por Rafaela Silva foi o da saga
de um herói, onde sua trajetória foi marcada pelas inconstâncias, superações presentes no
destino de um herói. Não apenas a derrota em 2012 fez parte dos enfrentamentos de Rafaela,
mas também o episódio de racismo que sofreu e a quase desistência do esporte.
Destaca-se o fato de Rafaela Silva ter origem em uma comunidade do Rio de Janeiro,
e ser assumidamente homossexual, o que lhe confere diferentes atravessamentos (gênero,
classe, raça, orientação sexual), somado a prática de um esporte hegemonicamente praticado
por homens.
Neste sentido, sofreu ataque nas redes sociais sob a justificativa de uma transgressão
às regras, que no sentido de Souza (1983), denuncia falas estereotipadas aos negros como por
exemplo: “preto não presta, é ladrão e é sujo” (p. 66). O fato de ter cometido um erro na luta
potencializou a expressão do racismo que sofreu reproduzindo o estereótipo dos negros serem
“malandros” e “trapaceiros”.
Na situação de Rochele Nunes, poderíamos estar diante de um atravessamento que
envolve raça, gênero e nacionalidade, tendo em vista que o ataque sofrido mencionava o fato
de ter saído do Brasil.
A necessidade de posicionamento dos atletas nas redes sociais reforça a necessidade
de autoafirmação de suas identidades enquanto sujeitos, as próprias trajetórias dessas atletas
nos dão pistas de que a formação do atleta contempla uma conscientização sobre as relações
de poder. Como descrito por Souza (1983) ao expressar um processo de construção e tomada

de consciência do sujeito negro na sociedade brasileira diante das opressões cotidianas. Neste
sentido, também atletas, mesmo evidenciados na mídia, tratados como heróis (MOREIRA,
2016), precisam se defender para ter o direito a condição humana, sobretudo quando
envolvem outras categorias de subalternidade como gênero e classe.
Uma das evidências do agravante ao racismo com mulheres judocas está na
reportagem do Jornal Metrô Rio com o medalhista olímpicos em 2000, Carlos Honorato,
único homem negro do judô brasileiro a ganhar uma medalha, onde diz que há sim racismo no
judô entretanto diz que prefere não dar ênfase a essa questão, tendo em vista que o judô é para
todos. Isso nos mostra que ainda há um sentimento de democracia racial ilusório, expressos
por estes corpos colonizados (SOUZA, 1983).
O que se percebe, corroborando com Farias (2011) ao relatar a trajetória de atletas
negras brasileiras ao levar em consideração os aspectos de classe, raça e gênero, nos anos de
1960 e 1970, é que as relações sociais de poder ainda se deslocam e materializam no campo
esportivo mesmo nas primeiras décadas dos anos 2000, assim como essas relações são reflexo
do racismo estrutural no Brasil.
CONSIDERAÇÕES
Através destas breves análises foi possível concluir que o esporte ainda revela os
fenômenos racistas, mas que são agravados quando tangenciam elementos de gênero, classe
social, nacionalidade e orientação sexual, sobretudo em esportes hegemônicos masculinos.
Assim como visto nos estudos aqui citados, além de mais estudos que reflitam sobre
este fenômeno, é preciso uma intervenção mais severa em termos de punições a estes
agressores, para inibir estes ataques que parecem não se abalar pelas leis existentes.

RACISM IN JUDO: THE CASES RAFAELA SILVA AND ROCHELE
NUNES
ABSTRACT
This study aims to analyze the episodes of racism in Brazilian judô focused on an Afrocentric
epistemology, which helps us to understand the reflexes of this phenomenon in society. After a
search on the virtual media, we found two mentions of cases of racism with judô athletes. We
conclude that racism in sport is aggravated when it touches elements of gender, social class,
nationality and sexual orientation, especially in male hegemonic sports.
KEYWORDS: judo; racism in sport; afrocentrality

RACISMO EN JUDO: LOS CASOS RAFAELA SILVA Y ROCHELE
NUNES
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar los episodios de racismo en el judô brasileño,
enfocados en una epistemología afrocéntrica, lo que nos ayuda a comprender los reflejos de
este fenómeno en la sociedad. Tras una búsqueda en los medios virtuales, encontramos dos
menciones de casos de racismo con deportistas de judo. Concluimos que el racismo en el
deporte se agrava cuando toca elementos de género, clase social, nacionalidad y orientación
sexual, especialmente en los deportes hegemónicos masculinos.
PALABRAS CLAVES: judo; racismo en el deporte; afrocentralidad
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RESUMO
Esta pesquisa, estudou materiais/técnicas para a produção de desenhos táteis de espaços
esportivos, assim como, a percepção grafo-tátil dos deficientes visuais dessas representações.
Os desenhos foram criados no computador e impressos em papel microcapsulado, avaliados
posteriormente por deficientes visuais. Este estudo pode tornar o ensino da Educação Física
escolar mais inclusivo, através do emprego de tecnologia assistiva.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia assistiva; Desenhos táteis esportivos; deficiente visual
INTRODUÇÃO
Desde a infância somos convidados a participar das mais variadas modalidades
esportivas. O mundo esportivo possui uma linguagem própria para mostrar seus ambientes.
As representações existentes, por exemplo, em Uma quadra de futsal ou em uma quadra de
basquetebol dão sustentação à lógica de funcionamento do esporte. Assim tem-se, por
exemplo no basquetebol: garrafão, linha de três pontos, semicírculo de lance livre etc., e,
nota-se que muito daquilo aprendido sobre esportes é baseado no aspecto visual da
localização desses elementos. Mas, lamentavelmente, os deficientes visuais – DVs estão em
desvantagem no que diz respeito ao acesso às informações do mundo esportivo,
particularmente quando estas são apresentadas de modo visual.
Os Deficientes visuais - DVs não podem enxergar às inúmeras imagens disponíveis
em livros, apostilas, televisões, computadores ou até mesmo estampadas em roupas. O acesso
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ao saber esportivo por parte dos DVs exige fundamentalmente a percepção do olfato, tato,
audição e sinestésica, pois a visão encontra-se parcialmente ou totalmente comprometida.
Esta pesquisa realizou estudos sobre o uso de desenhos táteis de quadras esportivas
com DVs – 04 participantes (Cegos), buscando aumentar o acesso aos saberes esportivos e de
novas possibilidades metodológicas na Educação Física escolar – EFE. Fez-se levantamento
bibliográfico, entrevistas, questionários e observações diretas, privilegiando o emprego de
desenhos táteis.
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR & ACESSO AO SABER ESPORTIVO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), em seu artigo 59,
estabelece que: “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos
para atender às suas necessidades”. De Carvalho (2012) defende que a escola inclusiva vai
muito além de oferecer estrutura física facilitando o acesso, e/ou a criação de Leis garantindo
direitos, que na maioria das vezes esbarram na falta de capacitação profissional e
investimentos em materiais didáticos- pedagógicos, e pior ainda, na falta de uma cultura
inclusiva na sociedade.
Santos (2013), construiu o conceito de inclusão omnilética, simplificadamente,
significa uma visão totalizante de entender as diferenças, como parte de um sistema maior,
caracterizado pelas principais dimensões da vida humana e social: cultura, política e prática,
em uma relação complexa e dialética. E, no que tange ao contexto educacional,
A educação inclusiva tem [...] por princípio básico, a minimização de todo e
qualquer tipo de exclusão em arenas educacionais e, com isso, elevar o
máximo o nível de participação, coletiva e individual, de seus integrantes.
[...] tendo como base o argumento de que todos temos o mesmo valor, pelo
simples fato de sermos humanos. [...] Inclusão é, em última instância, a luta
contra exclusões. [...] inclusão sempre é um processo (SANTOS; PAULINO,
2008, p.12)

A EFE, disciplina que integrada a proposta curricular da escola, é desafiada a
proporcionar saberes/aulas que possibilitem a participação de todos, para de fato, construir
uma escola de todos, respeitando o ritmo, limites e possibilidades de cada um – Equidade de
direitos. Nesta perspectiva,

Igualdade, um dos fundamentos da educação inclusiva, não é, de forma
alguma, tornar igual. Incluir não é nivelar nem uniformizar o discurso e a
prática, mas exatamente o contrário: as diferenças, em vez de inibidas, são
valorizadas. Portanto o “aluno padrão” não existe: cada integrante deste
cenário deve ser valorizado como é, e todo processo de ensino-aprendizagem
deve levar em conta essas diferenças. (SANTOS; PAULINO, 2008, p.12-13)

Acreditamos que este estudo, pode proporcionar novas possibilidades para a prática
pedagógica da EFE, possibilitando a ampliação de suas estratégias e metodologias no
processo de ensino-aprendizagem do aluno DV, onde este processo,
Tange questões como o acesso, a permanência e, principalmente as
metodologias adaptadas para assegurar a participação desses alunos nas
aulas, sobretudo nas de educação física, uma vez que a perda ou a falta de
visão não os impedem de participar ativa e efetivamente das aulas, seja qual
for a modalidade de ensino [...] Portanto, a universalização e a
democratização das oportunidades devem ser debatidas e pensadas de modo
real, de acordo com a realidade situacional, sem atos protecionistas ou
paternalistas, buscando o respeito pelas diferenças [...] oferecer conjunturas
ideais de igualdade. (FREITAS; SALES; MOREIRA, 2017, p.101)

Assim, foram criados desenhos táteis de quadras esportivas no computador usando o
software livre Inkscape®, com texturas bem diferenciadas para enfatizar partes distintas da
quadra (linhas e áreas), o que facilitou a exploração tátil por parte dos DVs, impresso em
papel microcapsulado (swell paper) tamanho A3, em uma impressora a laser. Tendo
inscrições visuais (para pessoas videntes) e em Braille (para pessoas que só leem o Braille).
Esse método de criação de imagens táteis é reportado na literatura como sendo um dos mais
usados no mundo (THOMPSON; CHRONICLE, 2006; BRAILLE AUTHORITY OF
NORTH AMERICA, 2010; POWER; JURGENSEN, 2010). E, os acessórios dessas áreas
esportivas (traves, postes, cestas, redes etc.) foram incorporados as quadras táteis, utilizando a
tecnologia de impressão em três dimensões (3D). Os desenhos foram feitos usando o software
livre Inkscape® e enviados a uma impressora 3D.

Figura 01: Processo de construção dos desenhos táteis: 1) Computador; 2) Impressora braile; 3)
Impressora a laser; 4) Fusora térmica.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores
Após a o processo de construção do desenho tátil relatado na figura 01, os desenhos
táteis, foram submetidas a avaliação dos DVs para aprovação ou não das texturas usadas,
sendo alteradas quando necessário.
Figura 2: Desenho tátil em papel microcapsulado com texto impresso em braile.

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores

PARA ALÉM DO CAMPO DE VISÃO
Os participantes do estudo afirmaram que os desenhos táteis são de fácil manuseio e
explicativos. Após terem vivenciado este processo, relataram sua percepção e novos saberes,
abaixo alguns relatos:
Tabela 1: Percepção sobre a quadra esportiva.

QUADRA ESPORTIVA
FUTSAL

BASQUETEBOL

RELATO
Agora sei onde fica a linha do pênalti. O tiro livre
pensava que era na marca do pênalti – P2.
Entendi a função da zona de substituição, e a
diferença do local de tiro livre e pênalti – P4.
Compreendi melhor as marcações, valor das
pontuações em relação à área de arremesso.
Pensava que existia só o garrafão. Entendi o
posicionamento dos jogadores no lance livre. – P1.
Passei a conhecer a linha de lance livre, linha dos
três pontos e garrafão – P2.

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores.

Em relação a importância do uso de desenhos táteis de quadras esportivas na EFE? P3
afirmou que “ajuda ao deficiente visual ter oportunidade de saber áreas e dimensões da
quadra. Tendo maior noção espacial durante a prática e P4 relata “melhorei meu
posicionamento em quadra, noção de espaço, pois agora sei as marcações e para que
servem. As respostas dos participantes P3 e P4 se complementam e são justamente um dos
principais objetivos do uso de desenhos táteis com quem tem problema de visão. Esses
desenhos podem dar uma melhor orientação e mobilidade espacial nessas áreas de práticas
esportivas. Freitas, Sales e Moreira (2017) defendem uma Educação Física inclusiva e
adaptada, consistindo na adaptação dos conteúdos, contemplando todos os alunos,
independentemente de suas necessidades específicas.
Somente apresentar um desenho em relevo para um DV explorar com as mãos, não
basta. Eles podem ainda precisar de informações orais para a melhor compressão do desenho.
O processo de exploração das quadras táteis foi acompanhado por um professor de EFE, onde
posteriormente o DV foi levado à uma quadra de esportes para atividades de orientação e
mobilidade – OM, pois o processo de OM, permite ao DV conhecer, relacionar-se e deslocarse de forma (in) dependente e natural nas mais diversas estruturas, espaços e situações do
ambiente (Choffman e Seewald, 2003)

Rodrigues (2019) afirma que a tecnologia assistiva dispõe de recursos e serviços, onde
os recursos são os produtos ou itens adaptados sob medida para aumentar, manter ou melhorar
as capacidades funcionais das pessoas com necessidades educacionais específicas. Enquanto
serviços, são os que auxiliam diretamente a pessoa com necessidades educacionais específicas
a selecionar, comprar ou usar os recursos e complementando Silva; Ferreira & Martins (2016,
p. 4) destacam que “TA é um termo amplo que abrange muitos recursos e práticas numa
sociedade, favorecendo aqueles que, por alguma deficiência, necessitam de auxílio para ter
maior independência, autonomia e qualidade de vida”.
Neste contexto e perspectiva, entendemos que os DVs têm características próprias,
sendo necessário estratégias específicas para o acesso aos diferentes saberes, onde a
tecnologia assistiva - TA é importante neste processo de inclusão, aqui em especial, o acesso
aos saberes esportivos. Desta forma, espera-se que este estudo possa contribuir para o acesso
de DVs a estes saberes, valorizando suas potencialidades e desenvolvimento, onde seu
desenvolvimento está ligado à forma como o percebemos e atendemos as suas necessidades
específicas.

KNOWING SPORTING: BEYOND THE FIELD OF VISION
ABSTRACT
This research studied materials/techniques for the production of tactile drawings of sports
spaces, as well as the graph-tactile perception of the visually impaired of these
representations. The drawings were created on the computer and printed on
microencapsulated paper, later evaluated by the visually impaired. This study can make the
teaching of Physical Education in schools more inclusive, through the use of technology.
KEYWORDS: Assistive technology; Sporting tactile designs; visually impaired

CONOCIENDO EL DEPORTE: MÁS ALLÁ DEL CAMPO DE VISIÓN
RESUMEN
Esta investigación estudió materiales / técnicas para la producción de dibujos táctiles
de espacios deportivos, así como la percepción gráfico-táctil de las personas con
discapacidad visual de estas representaciones. Los dibujos fueron creados en la computadora
e impresos en papel microencapsulado, posteriormente evaluados por personas con
discapacidad visual. Este estudio puede hacer que la enseñanza de la Educación Física en las
escuelas sea más inclusiva, mediante el uso de la tecnología.
PALABRAS CLAVE: Tecnología de asistencia; Diseños táctiles deportivos; deficientes
visuales
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar as percepções dos professores, pais e alunos sobre o
PROEFA e os benefícios ou não da prática do jogo de bocha paralímpica. Ampara-se em uma
abordagem qualitativa, e como instrumento para coletar os dados foi realizada uma análise
bibliográfica. Constatamos que todos os envolvidos relataram que o jogo de bocha
paralímpica proporciona benefícios significativos aos praticantes; relataram conhecer a
bocha paralímpica e o PROEFA, porém, de forma superficial.
PALAVRAS-CHAVE: Bocha Paralímpica; Percepção dos Professores, Pais e Alunos; Projeto
Educação Física Adaptada.
INTRODUÇÃO
O Projeto de Educação Física Adaptada (PROEFA), tem como objetivo geral, a inclusão
dos estudantes com deficiência (ênfase em educandos com Deficiência Múltipla que são o
público alvo do PROEFA), por meio do jogo de bocha paralímpica. E alguns objetivos
específicos como: conscientizar as famílias e a escola sobre as potencialidades dos alunos e o
empoderamento dos mesmos; ofertar um espaço de socialização entre os participantes, dentre
outros. Ademais, o mesmo contribui nas ações de ensino aprendizagem dos integrantes
(bolsistas e voluntários), estimulando os mesmos a desenvolverem pesquisas, trazendo como
resultados publicações de trabalhos e artigos sobre os temas acima citados (MAGALHAES;
DIAS; KAWASHITA, 2018).
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Compreendemos que as nomenclaturas sobre Bocha para o público com deficiência
varia entre Bocha Adaptada e Bocha Paralímpica (VIEIRA e CAMPEÃO, 2012). Neste sentido,
para esta pesquisa utilizaremos a nomenclatura de Bocha Paralímpica. Segundo Solera, Pinto e
Albano (2021), a bocha paralímpica antigamente era praticada somente por pessoas com
Paralisia Cerebral e pessoas com graves comprometimentos de ordem física e intelectual,
paradigma este que hoje já se modificou. Assim sendo, cabe refletir sobre o público alvo do
PROEFA.
O conceito de Deficiência Múltipla (DM) ou múltiplas deficiências, diz respeito à
associação numa mesma pessoa de duas ou mais deficiências primárias podendo ser de natureza
física, sensorial, intelectual entre outras (BRASIL, 2006).
No Brasil o jogo de bocha chegou em 1970, porém, só ganhou destaque em 1995 quando
dois atletas de atletismo nos Jogos Paramericanos de Mar Del Plata participaram, de forma
improvisada, de uma competição de bocha (VIEIRA e CAMPEÃO, 2012). O jogo consiste em
lançar bolas vermelhas e azuis o mais próximo possível da bola alvo, também chamada de Jack
(bola branca). Assim, vence a partida quem aproximar o maior número de bolinhas (sejam azuis
ou vermelhas) da bola alvo. A modalidade pode ser jogada individual, em dupla ou em equipe
(SOLETA; PINTO; ALBANO, 2021).
Salientamos, que ao pensar nas práticas esportivas para as Pessoas com Deficiência
(PCD) temos que levar em consideração suas capacidades, potencialidades e limitações.
Ademais, o apoio familiar exerce um papel de extrema importância para o crescimento e
desenvolvimento. Exercendo assim, uma função essencial para o desenvolvimento na área
motora e psicossocial, consistindo o princípio para o conhecimento de valores sociais (SILVA
e DESSEN, 2004).
O objetivo deste trabalho é apresentar as percepções dos professores, pais e alunos sobre
o PROEFA e os benefícios ou não da prática do jogo de bocha paralímpica (motivação,
desenvolvimento motor, desenvolvimento social).
METODOLOGIA
O presente estudo é um excerto referente às pesquisas: Relatos de Pais de Alunos
Praticantes da Bocha Paralímpica, Bocha Paralímpica: Visão dos Professores e Projeto Bocha
Paralímpica: Perspectiva dos alunos. Estas, foram desenvolvidas durante o 1º Campeonato de

Bocha Paralímpica, realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Muzambinho - MG, em 2018. Participaram 6 APAEs da região, com um total de 18 estudantes.
As pesquisas foram apresentadas na 10ª Jornada Científica e Tecnológica e 7º Simpósio da PósGraduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais (IFSULDEMINAS). A pesquisa se ampara em uma abordagem qualitativa. E para
coletar os dados foi feita uma análise bibliográfica dos três estudos mencionados anteriormente.
Além, de buscas por outros estudos relacionados ao tema.
A amostra das pesquisas analisadas para este estudo foram composta por 6 alunos
sorteados de forma aleatória, 4 pais dos alunos (participantes do evento), sendo (1) do sexo
masculino e (3) do sexo feminino, e 5 professores, sendo 2 professores de Educação Física e 3
professores de outras disciplinas, todos tem contato com os alunos do projeto, seja através de
vivência extra classe de aula, especificamente durante as aulas do projeto ou ativamente em
classe. Todos envolvidos estavam presentes no campeonato.
Todos os alunos participantes do PROEFA têm a autorização prévia de seus
responsáveis para participarem de pesquisas, também foi solicitado dos alunos seu
consentimento para esta pesquisa. O questionário foi feito e aplicado pelos bolsistas e
voluntários do PROEFA. O mesmo foi respondido individualmente, tendo o auxílio dos
bolsistas e voluntários do PROEFA na leitura e explicação das perguntas.
Utilizamos para a análise de dados a análise de conteúdo da Bardin (2011) pautada em
três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência
e a interpretação.
RESULTADOS
Os resultados serão apresentados de acordo com o Quadro 1: Resultado geral e as
discussões serão apresentadas em três categorias, sendo específica de cada trabalho analisado.

Quadro 1 - Resultado Geral.
ITENS AVALIADOS

PROFESSORES

FAMILIARES/PAIS

ALUNOS

Autoestima

X

X

X

Desenv. Motor

X

X

X

Desenv. Cognit

X

X

X

Emoções

X

X

X

Humor

X

X

X

Força

X

X

X

Memória

X

X

X

Motivação

X

X

X

Rendimento Escolar

X

Conhecimento Sobre a Bocha

X¹

X¹

X

Conhecimento Sobre o Proefa

X

X

X

OBS: X: significa que todos concordam que houve melhora nestes itens.
X¹: os professores/familiares conhecem o tema de modo superficial, apenas pelo projeto.

O resultado de forma sucinta, demonstram que nas categorias analisadas houveram
percepções positivas de alterações pelos grupos entrevistados, o que indica que a bocha
paralímpica proporciona benefícios múltiplos para todos os envolvidos. Os itens avaliados
representam a visão dos professores, familiares e alunos quanto ao projeto, rendimento e
comportamento escolar, desenvolvimento e comportamento em casa e desenvolvimento global.
A seguir na categoria 1, é possível verificar com mais detalhes as percepções dos professores
sobre os temas deste estudo.
CATEGORIA 1: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES
Os professores de forma significativa expressaram conhecimento sobre o tema (bocha).
Porém, de forma superficial. Assim, acreditamos na necessidade de alcançar novos espaços, a
fim de levar mais conhecimento sobre o jogo de bocha paralímpica. Os mesmos relataram
contribuições significativas no desenvolvimento de seus alunos, sejam de ordem física,
psíquica, sociais etc. Barrozo (2012), ressalta que a prática de atividades desportivas por

pessoas com ou sem deficiência, contribui para o desenvolvimento geral de todos. Assim, sendo
capaz de proporcionar benefícios consideráveis para o desenvolvimento do ser humano.
Em relação ao desempenho escolar dos educandos todos salientaram de forma positiva
uma melhora dos mesmos em sala de aula. Entendemos que é muito importante que os
professores conheçam seus alunos, por meio de um diagnóstico, que possibilite a compreensão
das limitações e potencialidades dos mesmos. Com isso, contribuíram de forma eficaz no
desenvolvimento integral dos estudantes.
Ademais, os professores reconhecem a importância do PROEFA para todos os
envolvidos. A seguir, é possível verificar as percepções das famílias sobre os temas deste
estudo.
CATEGORIA 2: PERCEPÇÕES DOS PAIS
Os resultados nesta categoria, nos mostram que 75% dos pais participantes desta
pesquisa expressaram conhecer o PROEFA e o esporte que o mesmo desenvolvia com seus
filhos. Porém, notamos que as respostas, assim, como as respostas dos professores, são
respostas superficiais, como, “sim” e "não'', sem conseguirem argumentar mais sobre. Em
relação ao desenvolvimento de seus filhos em casa, observamos que 100% dos pais dos alunos
notaram alterações positivas no desenvolvimento de seus filhos. Retrataram també, que os
mesmos são bem mais ativos, alegres, sorridentes, se movimentam mais, conseguem realizar
algumas atividades que antes não realizavam, como, segurar um copo, etc. Percebemos que os
pais verificam que a prática da modalidade faz diferença no cotidiano de seus filhos.
Nesta direção, a família é importante, pois, quando reconhece a potencialidade de seus
filhos, incentiva-os a praticarem atividades físicas; atividades diárias; enxergam que os mesmos
têm capacidades de desenvolvimento de forma geral e a visão de incapacidade pode ser alterada.
Dias (2017, p.22), afirma que, a família conhecendo mais sobre o jogo de bocha e, participando
de forma ativa na vida dos seus filhos, “vai estar incentivando uma melhora no aprendizado e
desempenho do jogo, estimulando assim, o sistema nervoso na qual pode estar se reorganizando
e estimulando as habilidades motora”. A seguir é possível verificar a percepção dos alunos.
CATEGORIA 3: PERCEPÇÕES DOS ALUNOS
Todos demonstraram gostar do projeto, mas, nem todos sabem explicar o que é bocha
paralímpica, relataram somente saber jogar. Ademais, os estudantes explicitaram se sentir bem

nas aulas do projeto; se sentem mais autônomos; ficam mais animados e dispostos; ajuda na
locomoção e movimentação; gostam dos bolsistas e voluntários e; gostavam de estar com os
colegas de partida. De acordo com os resultados, os estudantes observaram alterações nos
aspectos motores, sociais, afetivos, dentre outros. Consequentemente, acreditamos que os
mesmos se tornam mais ativos e críticos em suas ações. Gorgatti e Costa (2008, p.4) nos mostra,
que “além da melhora geral da aptidão física, o esporte adaptado auxilia em um enorme ganho
de independência e autoconfiança para a realização das atividades diárias, além de uma melhora
do autoconceito e da autoestima”.
CONCLUSÃO
Constatamos que todos os envolvidos relataram que o jogo de bocha paralímpica
proporcionava benefícios significativos, sejam eles de caráter físico, aspectos motores,
socialização, auto estima e desenvolvimento psíquico dentre muitos outros aos praticantes.
Ademais, percebemos que os pais, alunos e os professores retrataram de forma superficial o
conhecimento sobre o PROEFA e o jogo de bocha. Destaca-se que os mesmos só conheceram
a modalidade por meio do projeto, e que anteriormente os alunos não participavam de nenhuma
atividade física, o que nos mostra a importância de projetos sociais em diversos ambientes
educativos.

A VIEW FROM TEACHERS, PARENTS AND STUDENTS ON THE
ADAPTED PHYSICAL EDUCATION PROJECT AND THE
PARALYMPIC BUTCH GAME
ABSTRACT
The objective of this work is to present the perceptions of teachers, parents and students about
PROEFA and the benefits or not of the practice of the Paralympic bocce game. It is supported
by a qualitative approach, and as a tool to collect the data, a bibliographic analysis was made.
We found that everyone involved reported that the Paralympic bocce game provides significant
benefits to practitioners; they reported knowing the Paralympic bocce ball and PROEFA,
however, in a superficial way.
KEYWORDS: Paralympic bocce ball; Perception of Teachers, Parents and Students; Adapted
Physical Education Project.

UNA OPINIÓN DE PROFESORES, PADRES Y ESTUDIANTES SOBRE
EL PROYECTO DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA Y EL JUEGO
BUTCH PARALÍMPICO
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar las percepciones de profesores, padres y alumnos sobre
PROEFA y los beneficios o no de la práctica de la petanca Paralímpica. Se sustenta en un
enfoque cualitativo, y como herramienta para la recolección de datos se realizó un análisis
bibliográfico. Descubrimos que todos los involucrados informaron que el juego de petanca
Paralímpica brinda beneficios significativos a los practicantes; informaron conocer la bocha
Paralímpica y PROEFA, sin embargo, de manera superficial.
PALABRAS CLAVES: Bochas paralímpicas; Percepción de profesores, padres y alumnos;
Proyecto de Educación Física Adaptada.
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RESUMO
O objetivo é relatar a experiência de (não) participação e as dificuldades envolvendo os/as
estudantes do PEJA nas aulas de Educação Física no ensino remoto, a fim de compreender
os desafios e propor novos caminhos na perspectiva inclusiva. Os desafios abarcam a
dificuldade com tecnologias, falta de acesso, saúde mental e trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Inclusão; Educação de Jovens e Adultos.
INTRODUÇÃO
As exclusões que ocorrem na sociedade, consequente e infelizmente, também
perpassam o ambiente escolar. Os processos dialéticos que envolvem inclusão/exclusão
geram as discussões alvo de nossas preocupações na sociedade e na escola, especificamente
nas aulas de Educação Física.
A partir dessas inquietações, foi concebido o Projeto de Extensão Educação Física
escolar na perspectiva inclusiva (PEFEPI), que se apoia em um conceito amplo de inclusão,
processual, dialético e infindável (SAWAIA, 2017; BOOTH E AINSCOW, 2011) que prima
pela colaboração do coletivo, respeitando as singularidades com corresponsabilidade e
participação de todas as pessoas envolvidas, a fim de proporcionar ações inclusivas e
minimizar as exclusões.
O PEFEPI acontece em parceria com a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes,
localizada na Ilha do Governador, desde 2017, composto por uma professora da universidade
(coordenadora do projeto), duas professoras de Educação Física da escola e estudantes
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extensionistas de licenciatura da UFRJ. Essa é uma ação de extensão realizada pelo
Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar
(LEPIDEFE), vinculado à Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ). O objetivo do projeto é proporcionar, de modo colaborativo,
ações mais inclusivas no contexto que está presente, no intuito de ampliar a participação
efetiva de todos/as os/as envolvidos/as e minimizar exclusões sejam elas de raça, gênero,
habilidade, deficiência, entre outros marcadores sociais da diferença.
Diante disso, utilizamos como estratégias pedagógicas inclusivas o ensino
colaborativo e a diversificação de conteúdos.
O ensino colaborativo, ou coensino, é considerado por Mendes, Vilaronga e Zerbato
(2014) como uma das formas de atuação que mais favorece a inclusão, pois sua efetivação
pressupõe mudanças na estrutura escolar por meio da parceria entre docentes de Educação
regular e de Educação Especial, trabalhando juntos/as para planejar, instruir e avaliar os
procedimentos de ensino, enfocando o público-alvo da Educação Especial (PAEE): estudantes
com deficiência (física, intelectual, auditiva, visual, múltipla), altas habilidades/superdotação
e transtornos globais do desenvolvimento2.
O PEFEPI se inspira no ensino colaborativo e amplia a ação em dois aspectos: não
contempla apenas os estudantes PAEE, mas todos/as os/as estudantes da turma considerando
suas singularidades e necessidades específicas; e tem a ação colaborativa e não hierarquizada
entre os/as estudantes extensionistas, a coordenadora do projeto e as professoras regentes da
escola atuando conjuntamente no planejamento, execução e avaliação das aulas, valorizando o
saberes dos envolvidos.
A outra estratégia pedagógica inclusiva utilizada é a diversificação de conteúdos
(FONSECA e RAMOS, 2017), cujo objetivo, além de romper com o histórico excludente e
majoritariamente esportivizante da Educação Física escolar, é ampliar as possibilidades em
relação aos conteúdos, abordagens e metodologias, valorizar e proporcionar múltiplas
experiências corporais e de movimento, levando em conta os elementos da Cultura Corporal
(jogos e brincadeiras, ginásticas, danças, lutas e os esportes) e suas possíveis variações.

A partir do DSM-5 o termo transtorno do espectro autista engloba “transtorno autista, transtorno de
Asperger e transtorno global do desenvolvimento” (DSM-5, 2014, p.42).
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Desde março de 2020, o projeto funciona remotamente, por conta da pandemia,
continuando o contato com os estudantes por meio de grupos das turmas no whatsapp,
encontros síncronos e produções assíncronas, mesmo com todos os dificultadores inerentes às
desigualdades que assolam os/as estudantes nesse momento. A escola atende cerca de 300
estudantes em turmas de 6° ao 9° ano e Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA).
Neste resumo, enfocaremos as experiências com as turmas do PEJA, pois de todas as turmas,
identificamos que são as que têm participado menos das atividades propostas no ensino
remoto.
Pensar em EJA é pensar em Paulo Freire, conhecido principalmente pelo método de
alfabetização de adultos que desenvolveu com um pensamento pedagógico assumidamente
crítico, político e em relação a realidade vivida. Suas premissas até hoje movem ações da
sociedade civil em prol da efetivação da cidadania. Assim, a EJA, modalidade que visa além
da escolarização, a inclusão e o resgate da cidadania e a reparação de anos de segregação
educacional, esforça-se em prol da igualdade de acesso à educação como bem social
(CARDOSO e PASSOS, 2016).
Isto posto, o objetivo do resumo é relatar a experiência de (não) participação e as
dificuldades envolvendo os/as estudantes do PEJA nas aulas de Educação Física no ensino
remoto, a fim de compreender os desafios e propor novos caminhos na perspectiva inclusiva.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo e no projeto é a pesquisa-ação (THIOLLENT,
2011), com possibilidade de diálogo entre professores e pesquisadores em um envolvimento
de ajuda mútua para as ações estabelecidas como metas.
Este relato de experiência enfoca 38 estudantes de duas turmas de PEJA II (referente a
6° ao 9° ano), sendo 28 do bloco 1 (que compreende 6° e 7° ano) e 10 do bloco 2 (que
compreende 8° e 9° ano), no período de fevereiro até maio de 2021, durante ações
desenvolvidas pelo PEFEPI com atividades (síncronas e assíncronas) relativas à Educação
Física escolar no ensino remoto.

RELATANDO A EXPERIÊNCIA...
O PEFEPI busca ressignificar a Educação Física escolar numa perspectiva inclusiva,
atentando e respeitando os limites e possibilidades individuais de cada estudante, a fim de
ampliar a participação de todos/as, principalmente agora no ensino remoto. Nesse sentido,
temos utilizado diferentes estratégias para as atividades síncronas e assíncronas, na tentativa
de alcançá-los/as. No entanto, as dificuldades de acesso e realização das atividades propostas
aos estudantes do PEJA têm gerado preocupação.
Importante contextualizar que esses/as estudantes do PEJA, em sua maioria, ficaram
bastante tempo afastados da escola e a decisão de retomar os estudos veio por motivações
profissionais ou pessoais. Muitos/as relatam dificuldades em relação ao acesso às tecnologias
requeridas pelo ensino remoto, pois não houve uma atualização e/ou contato com o meio
tecnológico. Além disso, a maioria sequer tem acesso à internet, equipamentos adequados e o
tempo necessário para se dedicar aos estudos com qualidade.
Em um cenário de pandemia, no qual estão um tempo maior em casa, estes/as
estudantes também precisam se dedicar às demandas do lar, dos/as filhos/as, do trabalho,
entre outras situações inerentes ao próprio contexto da pandemia.
Portanto, trata-se de um público-alvo de exclusões de várias ordens ao longo da vida
por conta da interrupção/volta da escolarização e que traz muitas dificuldades que precisam
ser consideradas e amparadas, porém identificamos também muitas potências. Diante disso,
Freire (2011) reforça que para ser um ato de conhecimento, o processo de escolarização de
jovens e adultos exige, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo.
Este é o cenário que encontramos no PEJA nesta escola especificamente, porém, a
escola e docentes se empenham em acolher as dificuldades dos estudantes oferecendo
suportes como apoio pedagógico, diversificação das metodologias, flexibilização dos prazos
de entrega, entre outros. Nessa linha, construímos coletivamente e propusemos 13 atividades
sobre diferentes temas e em diferentes formatos na tentativa de facilitar ao máximo o acesso
dos/as estudantes do PEJA.
Relataremos aqui as experiências derivadas de 2 atividades propostas que mais
tiveram participação e retorno dos estudantes: 2 formulários do Google enviados em
momentos distintos e abordando assuntos diferentes. O primeiro apresentava nossa proposta
de trabalho e sondava quais elementos da cultura corporal eles/as reconheciam.

Figura 1:

Fonte: as autoras

Com relação às devolutivas, todos/as respondentes reconheceram as manifestações da
cultura corporal apresentadas (jogo, capoeira e dança) e elogiaram nossa proposta de
diversificação de conteúdos: “Proposta ótima”, “É muito importante para a saúde mental e
física das pessoas”, “Acho interessante. Nem todo mundo é bom em tal coisa ou tem
preferência em algo diferente do que foi feito, então, é legal misturar diversas atividades”,
“Gosto muito”, “É bom pra pessoa exercitar cada músculo do corpo e não ficar sedentário”.
O segundo formulário abordou jogos diversos e especificamente o jogo de Mancala,
um jogo de tabuleiro popular de matriz africana (Egito), de contagem e captura de pedras (ou
outro material). Perguntamos como tinha sido a experiência com o jogo, se já conheciam e o
que aprenderam, em seguida, questionamos quais tipos de jogos eles/as estavam jogando
ultimamente e deixamos uma caixa aberta para sugestões.

Figura 2:

Fonte: produzido pelas autoras.

A maioria dos/as estudantes não conhecia o jogo de mancala e os jogos citados em sua
maioria eram de tabuleiro e/ou eletrônicos: xadrez, banco imobiliário, jogo da vida, cube
block, quizz land, caça-palavras, roblox e among us. No espaço de sugestões, os comentários
demonstraram satisfação: “não, as atividades são muito boas”, “nenhuma sugestão", “as
atividades estão muito legais dessa forma, então não tenho muito o que dizer”.
Isto posto, Freire (2013) mostra que é necessário na educação uma prática de
liberdade, quanto mais incentivamos os/as educandos/as a se posicionar como seres no
mundo, mais se sentirão desafiados/as e responderão de forma positiva, ao contrário de uma
educação bancária, domesticadora, que apenas ‘deposita’ os conteúdos neles/as. Para Freire,
"não há saber mais ou menos, há saberes diferentes" (p. 49), e nós buscamos valorizar todos
eles no PEFEPI.
Assim, continuamos elaborando as atividades de diferentes formas no Google
formulário ou em textos PDF/Word, pois foram os formatos que tiveram mais retorno; além

de continuarmos pensando em diferentes estratégias para tentar atender esses/as estudantes,
tendo em vista que esse processo de inclusão é dialético e infindável.
Ressaltamos também a importância da diversificação de conteúdos, mesmo
remotamente, como sendo uma estratégia pedagógica inclusiva, pois entendemos que os/as
estudantes possuem singularidades e seguimos valorizando e proporcionando conhecimento
sobre os elementos da Cultura Corporal para além dos esportes (jogos, brincadeiras,
ginásticas, danças e lutas) e explorando reflexões e experiências corporais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste resumo foi de relatar tal experiência com o PEJA posto que
entendemos o conceito de inclusão diretamente vinculado à participação e ao direito à
educação. Um dos grandes desafios do PEFEPI tem sido proporcionar uma Educação Física
escolar na perspectiva inclusiva no ensino remoto, tendo em vista que muitos fatores, como
dificuldade com tecnologias, falta de acesso, saúde mental, trabalho e muitos outros
influenciam diretamente na participação efetiva desse público na escola.
Diante disso, percebemos a necessidade de identificar esses fatores de exclusão desse
público que já é negligenciado historicamente, no intuito de minimizá-los e proporcionar o
suporte que eles/as precisam e a educação que eles/as têm direito.

AN EXPERIENCE REPORT OF THE SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION EXTENSION PROJECT IN THE INCLUSIVE
PERSPECTIVE: THE YOUTH AND ADULT EDUCATION IN REMOTE
TEACHING
ABSTRACT
The objective is to report the experience of (non) participation and the difficulties involving
YAEP in physical education classes in remote teaching, in order to understand the challenges
and propose new paths in an inclusive perspective. Challenges include difficulty with
technologies, lack of access, mental health and work
KEYWORDS: School physical education; Inclusion; Youth and adult education.

INFORME DE EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA PERSPECTIVA INCLUSIVA:
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN EDUCACIÓN REMOTA
RESUMEN
El objetivo es reportar la experiencia de (no) participación y las dificultades que involucran
a los estudiantes del PEJA en las clases de Educación Física en educación remota, con el fin
de comprender los desafíos y proponer nuevos caminos en una perspectiva inclusiva. Los
desafíos incluyen dificultad con las tecnologías, falta de acceso, salud mental y trabajo.
PALABRAS CLAVES: Educación física escolar; Inclusión; Educación de jóvenes y adultos.
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VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS AFRICANAS E INDÍGENAS:
CONSTRUINDO UM CURRÍCULO ANTIRRACISTA E DECOLONIAL1
Katia Regina de Sá,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
RESUMO
Este relato descreve e analisa uma experiência de ensino com turmas do primeiro ano do
Ensino Médio Integrado sobre jogos das culturas africanas e indígenas. As produções dos
estudantes revelaram aprendizagens no sentido da desconstrução da hegemonia eurocêntrica
e da construção de saberes relevantes para uma sociedade que luta para se livrar do
preconceito, discriminação e da desigualdade resultantes dos processos de colonização e
escravidão que fazem parte da nossa história.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; relações étnico-raciais; decolonialidades.
Este relato descreve e analisa uma experiência de ensino com seis turmas do primeiro
ano do Ensino Médio Integrado (EMI), desenvolvida em um campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) durante o Ensino Remoto
Emergencial (ERE). A proposta curricular de Educação Física do campus apresenta a cultura
corporal de movimento como seu objeto de estudo, contempla as diversas práticas corporais
nos planos de ensino, aborda as relações étnico-raciais como uma das dimensões de estudo de
tais práticas e se compromete com a valorização dos conhecimentos pertencentes aos grupos
não hegemônicos a fim de que os alunos possam compreender e validar a diversidade cultural
corporal.
As diretrizes institucionais do IFMG e o projeto pedagógico do campus apresentam
poucas orientações sobre as relações étnico-raciais. O currículo em ação supera as orientações
institucionais no sentido de atender o que preconiza a Lei no 11.645/08 e busca reconhecer a
necessidade de “desconstruir o mito da democracia racial; adotar estratégias pedagógicas de
valorização da diferença; reforçar a luta antirracista e questionar as relações étnico-raciais
baseadas em preconceitos e comportamentos discriminatórios” (OLIVEIRA; CANDAU,
2010, p. 32). Ao reconhecer esta necessidade o coletivo escolar pode construir currículos
orientados por outras lógicas “diferentes da lógica dominante eurocêntrica, além de pôr em
1
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debate a descolonização epistêmica” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 38). Os currículos de
Educação Física podem superar a colonização epistêmica ao questionar “o privilégio das
manifestações culturais de origem euro-estadunidense, brancas e com fortes raízes cristãs e
masculinas, em detrimento de outros referenciais” (NEIRA, 2019, p. 33).
Saberes de diversas culturas são contemplados nas aulas de Educação Física. As
turmas estudaram jogos, brinquedos e brincadeiras (JBB) das culturas africanas e das culturas
indígenas, durante 8 semanas, por meio pesquisas, aulas expositivas-dialogadas, registros
individuais e trabalhos em grupo. Os grupos foram orientados pela professora, que também
disponibilizou textos e vídeos para ampliação das fontes de estudo e aprofundamento teórico.
Ao longo das aulas foram garantidos tempos e espaços para problematizações, discussões,
reflexões, vivências e ressignificações a respeito dos conteúdos estudados.
O tópico JBB das culturas africanas foi iniciado com o vídeo da Chimamanda Adichie
sobre “O perigo da história única” a fim de desconstruir estereótipos sobre a África e
estimular os estudantes a pesquisarem conhecimentos para além daqueles produzidos pelos
grupos hegemônicos. Na impossibilidade de vivências corporais coletivas, o tempo que era
destinado a tais experiências foi utilizado para inserir um novo material de estudo – a série
“Sankofa: a África que te habita”. Ao assistir a série cada grupo de trabalho buscou conhecer
um pouco mais sobre a cultura de um dos nove países africanos abordados na série e mapeou
as manifestações da cultura corporal apresentadas no episódio do referido país. Num
momento posterior eles acessaram o livro “Mancalas e tabuleiros africanos: contribuições
metodológicas para educação intercultural” (CUNHA, 2019) como uma das referências para a
produção dos trabalhos dos grupos, que consistia em escolher um dos jogos apresentados no
livro, pesquisar sobre seu país de origem, aprender como se joga, apresentar para a turma e
ensinar os colegas a jogar. Entre os jogos pesquisados pelos grupos destaca-se: Oware; Achi;
Dara; Yoté; Bolotoudou; Borboleta; Felli, entre outros. O conjunto de referências acessadas
provocou estudos e discussões que resultaram numa ressignificação das culturas africanas e
no fortalecimento entre os estudantes dos sentimentos de identificação, pertencimento e
valorização em relação às mesmas.
No tópico JBB das culturas indígenas os estudantes começaram os estudos assistindo o
episódio “Guerras da conquista” da série “Guerras do Brasil”. O objetivo foi desconstruir o
discurso que caracteriza os povos indígenas como primitivos, além de reforçar a crítica à

história única de descobrimento da América contada pelos colonizadores. Em seguida os
estudantes leram o livro “O amanhã não está à venda” de Ailton Krenak (2020) a fim de
acessarem uma amostra de saberes produzidos pelos povos indígenas. O passo seguinte foi
estudar alguns textos do livro “Brincar, jogar e viver – IX Jogos dos povos indígenas”,
organizado por Pinto e Granado (2009) como uma das referências para a produção dos
trabalhos em grupo, que tinha como objetivo ampliar os conhecimentos sobre os jogos
indígenas e suas modalidades a partir de uma imersão na história e cultura dos povos
indígenas e dos seus saberes ancestrais. Os grupos produziram trabalhos sobre as modalidades
integrantes dos Jogos do Povos Indígenas, tais como: Arco e flecha; Cabo de força;
Canoagem; Corrida de tora; Jikunahati; Arremesso de lança; Ronkrãn; Luta corporal, e
Zarabatana.
Os estudantes foram orientados a registrarem em seus portfólios as aprendizagens
produzidas a partir das aulas de Educação Física. A maioria dos estudantes manifestou em
seus relatos aprendizagens no sentido da desconstrução da hegemonia eurocêntrica e da
valorização dos saberes das culturas africanas e indígenas. Muitos deles manifestaram reações
de surpresa ou espanto ao acessarem os saberes produzidos pelos povos indígenas e africanos.
Eles identificarem heranças culturais africanas como os tambores e movimentos do jongo, a
gestualidade da capoeira, as mancalas e jogos de tabuleiros, os ingredientes da culinária, a
religiosidade e os festejos. Os estudantes ficaram encantados com os saberes ancestrais
indígenas, com as habilidades corporais demonstradas nos Jogos dos Povos Indígenas e com a
valorização da celebração que permeia este evento. Também houve um grande número de
relatos inconformados com o acesso tardio a tais conhecimentos. Foram identificados 28
relatos nos quais os estudantes afirmaram que os conhecimentos acessados nas aulas de
Educação Física provocaram mudanças significativas no modo de ler e entender o mundo,
provocando efeitos diretos em suas próprias vidas. As produções dos estudantes indicaram
que os mesmos foram provocados no sentido de ressignificar o olhar para as questões étnicoraciais, que são um dos pilares para a promoção e difusão de uma educação antirracista
(GERMANO, 2020).
Ao citar as heranças da população afro-brasileira, Martins (2021, p. 159) argumenta
que “se a fala foi restrita pelo sistema colonial e precisou ser contida, o corpo deu um jeito de
se destacar como memória”. Este relato aponta a importância e as potencialidades de trazer à

tona no currículo da Educação Física esta memória que resiste e se expressa nas práticas
corporais produzidas pelos povos ancestrais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudantes demonstraram elevado interesse nas experiências de ensino relatadas e
revelaram importantes ressignificações no sentido de contribuir para a redução do preconceito
e do racismo na sociedade. Esta experiência de ensino aponta a necessidade de discutir as
relações étnico-raciais para além de componentes curriculares isolados e buscar o
engajamento do coletivo escolar em torno de projetos transdiciplinares para que a temática
seja abordada com a devida profundidade e valorização. Outro apontamento refere-se à
importância do componente curricular Educação Física para a formação dos estudantes do
Ensino Médio, evidenciada em seus relatos. Por meio do estudo das práticas corporais foi
possível construir saberes relevantes para uma sociedade que luta para se livrar do
preconceito, discriminação e da desigualdade resultantes dos processos de colonização e
escravidão que fazem parte da nossa história.

VALUING AFRICAN AND INDIGENOUS CULTURES: BUILDING AN
ANTI-RACIST AND DECOLONIAL CURRICULUM
ABSTRACT
This report describes and analyzes a teaching experience with first-year Integrated High
School classes about games from African and indigenous cultures. The students' productions
revealed learning in the sense of deconstructing Eurocentric hegemony and building relevant
knowledge for a society that struggles to get rid of prejudice, discrimination and inequality
resulting from the processes of colonization and slavery that are part of our history.
KEYWORDS: curriculum; ethnic-racial relations; decolonialities

VALORACIÓN DE LAS CULTURAS AFRICANAS E INDÍGENAS:
CONSTRUYENDO UN CURRÍCULO ANTIRACISTA Y DECOLONIAL
RESUMEN
Este informe describe y analiza una experiencia docente con las clases de primer año de la
escuela secundaria integrada sobre juegos de culturas africanas e indígenas. Las
producciones de los estudiantes revelaron aprendizajes en el sentido de deconstruir la

hegemonía eurocéntrica y construir conocimientos relevantes para una sociedad que lucha
por deshacerse de los prejuicios, la discriminación y la desigualdad resultantes de los
procesos de colonización y esclavitud que forman parte de nuestra historia.
PALABRAS CLAVES: currículum; relaciones étnico-raciales; descolonialidades
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BRICOLAGEM ESPORTE CLUBE (BEC): VERSÃO ESPECIAL NA
PANDEMIA1
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Ariele Silva de Azevedo,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: sociabilidade; atividades de lazer, práticas corporais; pandemia.

INTRODUÇÃO
O BEC foi pensado originalmente para proporcionar lazer através dos esportes coletivos
e da sociabilidade. Na pandemia, o projeto precisou encontrar uma forma especial de se
conectar com os participantes.
Foi necessário adaptar-se à nova rotina de cuidados através do distanciamento social.
Uma das principais preocupações foi com a delimitação do tempo de trabalho e não trabalho
diante do “home office”2.
Reafirmamos nosso compromisso com a valorização do tempo de não-trabalho, através
do lazer. Por isso, foram pensadas estratégias para proporcionar ao público-alvo o suporte para
uma atividade física de lazer orientada.
Foram objetivos do projeto: a) ampliar o número de praticantes de atividades físicas na
pandemia; b) propiciar tempo de lazer e sociabilidade através das práticas corporais; c)

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal
Fluminense (PROEX/UFF).
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O uso do termo “home office” precisa ser problematizado, pois foi importado de uma outra condição
de trabalho, que fornece a estrutura adequada para o trabalho em casa. Já nas condições de urgência
impostas pela pandemia, as adaptações feitas sugerem que o termo trabalho remoto seja mais adequado.
1

sociabilizar saberes entre sujeitos de diferentes contextos sociais; d) possibilitar atividades
corporais de lazer orientadas e gratuitas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O conceito de bricolagem aplicado à prática esportiva de lazer encontrou espaço na
versão remota, pois podemos compreender bricolagem como configurações nas quais se
admitem as mais diversas variações a partir da unidade esportiva (DAMO, 2007). Como não
há agências para controlá-lo, não há limites para a invenção e/ou adequação de códigos
situacionais.
Elias e Dunning (1992) nos ajudaram a pensar na distinção entre os tempos de trabalho
e lazer, quando afirmam que nas atividades de lazer as restrições quanto às emoções são
menores, pois somos nosso próprio quadro de referência. Ou seja, as atividades de lazer podem
proporcionar autoconhecimento e experiências emocionais que não poderiam ser sentidas nas
atividades obrigatórias da vida cotidiana, mesmo que ocorram no mesmo espaço físico.
METODOLOGIA
Em 2020 o projeto teve 8 monitores (7 voluntários e 1 bolsista). Ofertamos Esportes,
Atividades Rítmicas, Ginástica 01 - Funcional e Musculação e Ginástica 02 - Alongamento,
Ioga e Relaxamento, cada modalidade com 2 monitores.
Nosso público-alvo foi a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense
(UFF): alunos (graduação e pós), funcionários (servidores e terceirizados) e familiares.
Elaboramos um questionário de inscrição utilizando o Google formulários a fim de obter
informações sobre a identidade dos participantes, situação de saúde/sedentarismo e condições
estruturais para a prática das atividades. A divulgação do projeto foi feita nos setores da
universidade através de listas de e-mail3 e nas redes sociais Facebook e Instagram.
Todos inscritos receberam um e-mail de boas-vindas com os links para os grupos de
acompanhamento no WhatsApp de acordo com a modalidade escolhida. As atividades foram
voltadas para o ensino das modalidades a partir de atividades lúdicas e não complexas,
estimulando o interesse e a continuidade do praticante.

3 Disponível em:
http://www.uff.br/?q=institucional-destaques/endere%C3%A7os-e-telefones&page=2

Além das atividades personalizadas e com acompanhamento, os monitores
disponibilizaram vídeo aulas semanais no canal do Youtube4 aberto ao público em geral.
ANÁLISE E RESULTADOS
Entendemos que houve a ampliação do relacionamento da universidade com a sociedade
e consideramos esse um ponto importante. Pois diante do cenário de fechamento dos espaços
coletivos criamos alternativas para alcançar nosso público-alvo e possibilitar o acesso no
tempo-espaço que fosse melhor para cada um.
A sociabilização dos saberes e o compartilhamento de experiências de vida dos sujeitos
são os pontos mais prejudicados pela intervenção por meio remoto. Apesar das diversas formas
de contato, foi possível observar que houve o afastamento entre os participantes, motivado
principalmente pela relação impessoal gerada pelas plataformas virtuais. A principal interação
ocorrida foi na relação entre monitores e participantes; muito pouco se observou na relação dos
participantes entre si.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que as práticas corporais de lazer realizadas no projeto contribuíram para
o enriquecimento da experiência acadêmica e de vida, tanto dos monitores quanto dos inscritos.
Apesar da sociabilidade ter sido afetada pela falta de interação presencial, principalmente entre
os participantes, reafirmamos nosso compromisso em busca da valorização do tempo de lazer
sobretudo através das práticas corporais.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVES: Retrogaming; Comunidades; vídeo games
INTRODUÇÃO
Desde o início da década de 1980 os videogames ganharam relevância na sociedade
mundial e brasileira, passando de brinquedos infantis para uma significativa indústria de
entretenimento. Em 2020 a indústria de jogos eletrônicos teve um lucro de 180 bilhões de
dólares, enquanto o cinema 51 e a música 23 bilhões dólares (BOMFIM, 2021), conquistando
novas perspectivas, como nos aponta Bagatini (2016, p.15) ao afirmar que jogar “[...] se tornou
um estilo de vida e os jogos eletrônicos se transformaram em ativadores culturais.” A respeito
desse fenômeno, olhando na perspectiva do lazer, nos interessamos em estudar comunidades
gamers e, dentro delas, as de retrogamers.
Uma comunidade retrogamer se identifica pela escolha de vivenciar, nos seus lazeres,
os videogames produzidos no passado. Para Rehak (2008) apud Perani (2014, p.2), o
movimento retrogame “[...] revisita a história e a evolução dos jogos clássicos [...], admirando
as inovações do passado”. E, quando nos aproximamos dessas retrogames, passamos a notar a
relevância da produção de regras no lazer virtual. Elas se apresentam no primeiro contato do
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usuário, motivo pelo qual buscamos analisar como se relacionam com as postagens dos
membros do grupo durante um mês. Para isso, relacionado às regras, procuramos observar além
do conteúdo das postagens, os comentários e as mediações feitas pelos moderadores.
OLHANDO PARA ‘AS REGRAS’ NO LAZER RETROGAMER
Para a pesquisa escolhemos uma comunidade de retrogaming do Facebook pelo seu
tamanho, engajamento dos membros e facilidade de identificação das pessoas. O grupo foi
criado em 2015, contando mais de 30 mil membros. A entrada nesse grupo exige um cadastro
em que o participante é obrigado a responder seu console favorito e que concorda com as regras
que são apresentadas de forma resumida e devem ser consultadas na íntegra após a entrada no
grupo.
Regras do jogo
1. No grupo é permitido conteúdo até a 6ª geração dos vídeos game; 2
ANÙNCIO CLASSIFICADO É PROIBIDO; 3. Não é permitido
transmitir ou compartilhar vídeo ao vivo. (clique em AVISOS para mais
detalhes).
A regra 1 aponta para a necessidade de que as discussões sejam demarcadas por uma
geração2 limite na história dos games. Entretanto, quando entramos na aba avisos vemos a
primeira quebra de regra, permitindo o compartilhamento de conteúdo mais recente com uma
tag específica. Essa exceção envolve novos conteúdos desenvolvidos após a geração
demarcada.
Já sobre as regras 2 e 3 podemos perceber o foco da comunidade na discussão do lazer
em retrogaming, este reforçado na aba aviso, proibindo anúncios de vendas e compras de
equipamentos. Essas duas regras são seguidas pelo grupo de forma rigorosa, pois no tempo de
observação percebemos apenas uma postagem que mostrava produtos a serem vendidos, o que
foi rapidamente suprimida do feed do grupo. Outros dois aspectos que aparecem na aba aviso
desse grupo na forma de regras, orientam para a impertinência de discussões que podem
polarizar a comunidade e a proibição de comportamento abusivo, essas seguidas de forma
menos rigorosa.
2

As gerações são demarcadas por um conjunto de vídeo games (consoles) relacionados
a um período.

Há permissão de postar conteúdos produzidos em outras plataformas digitais no grupo,
mas este direito é resguardado a membros ativos nas discussões, incentivando assim os
participantes a interagirem, porém, não há nenhuma indicação na comunidade estudada de
como é feito esse controle de atividades, para determinar quem é ‘ativo’.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No fim dessa incursão percebemos que o lazer vivenciado nessa comunidade é
demarcado por regras de convivência que ensinam os membros a interagirem naquele lugar de
discussão, porém essas normas de convivência aparecem em constante conflito e transformação
conforme a interação dos membros dessa comunidade se constitui. Nos interessa a partir deste
trabalho e sua análise preliminar avançar na produção das regras no universo de comunidades
virtuais.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Recreio escolar; Lazer; Juventudes.
INTRODUÇÃO
Apresentam-se resultados da pesquisa que culminou no TCC de graduação “Recreio,
Lazer e Juventudes: O recreio como possibilidade de fruição das práticas de lazer na escola”.
Na pesquisa, a escola foi entendida como espaço sociocultural palco de confronto de
interesses: de um lado, uma organização oficial do sistema escolar e, “de outro, os sujeitos alunos, professores, funcionários, que criam uma trama própria de interrelações, fazendo da
escola um processo permanente de construção social” (DAYRELL, 1996, p.138). A escola
também foi considerada um local planejado e construído para receber estudantes, cuja
estrutura arquitetônica educa (FANTONI; SANFELICE, 2018) e na sua organização em três
tempos: de escolarização, de escola e na escola (PARENTE, 2010), encontrando-se, nesse
último, o tempo de recreio.
Para Pereira (2003), o recreio é uma pausa das disciplinas, institucionalizada, em um
espaço acessível para os estudantes, enquanto, para Andrade (2020, p.55) é tempo/espaço de
lazer em que “estudantes podem fazer opções — ainda que restritas aos limites da cultura
escolar e da escola — de por onde andar, com quem conversar, se aproximar e brincar e onde
e como materializar estas escolhas”.
Partindo dessa tensão entre os conceitos de pausa e lazer, realizou-se estudo
qualitativo com adolescentes (14 a 16 anos), de escola pública municipal de Belo Horizonte,
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investigando-se práticas de lazer 2 realizadas no tempo/espaço do recreio, por meio de
observação do recreio (18 meses), questionário e entrevistas.
No recreio, com espaço (1º andar) e materialidade (bola de futebol e de vôlei)
limitados, havia caixas de som, baralhos, notebooks e celulares trazidos de casa pelos
estudantes, identificando-se práticas como jogo de baralho, futebol (predominantemente
masculino), coreografias de funk (às vezes proibidas pela escola), práticas digitais, grupos de
conversas, andanças e brincadeiras. Assim como destacavam a interação, a diversão e a
conversa, os estudantes também percebiam o recreio como espaço de tensão e de relações de
poder, entre jovens (violência, discriminação etc.) e entre jovens e funcionários.
Enquanto docentes ficavam na sala dos professores, duas coordenadoras e, às vezes,
policiais atuavam no recreio, como reguladores de “atitudes indesejadas”, o que, aliado às
proibições do acesso ao wi-fi, aos materiais de Educação Física às salas de aula, ao auditório,
à sala de informática, à biblioteca, ao funk, indicava o cerceamento da escola com relação às
práticas de lazer e à autonomia dos sujeitos (autonomia exigida deles na relação com os
estudos). Assim, alguns estudantes percebiam a escola como uma prisão.
Na quase ausência de mediação, de reflexão e de autonomia, apesar das (limitadas)
práticas de lazer, o recreio caminhava na contramão do parecer CNE/CEB 7/2010, que afirma
que
As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar
[...], não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de
convívio social, festividades [...] e pelo recreio, enfim, pelas vivências
proporcionadas pela escola (BRASIL, 2010).

Conclui-se pela urgência de a escola, como espaço sociocultural, pensar o recreio
como tempo/espaço de direito ao lazer e à formação humana intencional.
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RESUMO
INTRODUÇÃO
O Movimento Escoteiro (ME) é considerado o maior e mais organizado movimento de
jovens e de educação não formal do mundo, sendo composto por mais de 50 milhões de
jovens espalhados por mais de 200 países e territórios. Embora tenha essas proporções, a
maioria das pessoas não conhece os verdadeiros propósitos do escotismo ou nem ao menos
sabe da sua existência.
O Movimento Escoteiro tem como propósito oferecer à sociedade uma opção de
educação não formal, preocupando-se com o desenvolvimento e com a educação permanente
dos jovens, somando com o esforço da família, da escola e outras instituições (ESCOTEIROS
DO BRASIL, 2013). Participam do ME jovens 6,5 a 21 anos, depois dos 21 anos a atuação se
dá como adulto voluntário, sem limite de idade.
Como a partir de buscas na produção científica brasileira não localizamos nenhuma que
relacionasse os temas Escotismo e Lazer e, considerando que o ME inclui em suas atividades
momentos de diversão, descanso, satisfação, conhecimentos que promovem o crescimento e
desenvolvimento pessoal e social, aspectos também inerentes ao lazer, o objetivo deste
trabalho foi analisar se há relações entre o escotismo e o lazer na percepção de participantes
do Movimento Escoteiro.
PROCESSOS METODOLÓGICOS
Para analisar qual entendimento de participantes do movimento escoteiro acerca do
lazer no escotismo foi elaborado um questionário com questões abertas e fechadas utilizando
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a ferramenta de formulários da plataforma Google Form, que foi enviado no período de
fevereiro a abril de 2019. Os participantes são integrantes do ME da região interamericana2. O
contato foi feito através de redes sociais (email, Whatsapp, Facebook) a partir da indicação
das lideranças dos grupos das diferentes localidades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram do estudo 198 voluntários do Movimento Escoteiro. Tivemos
respondentes de 17 diferentes países da região interamericana, sendo a maioria brasileiros
(75,2%). Ao serem questionados sobre a possibilidade de o Escotismo ser visto como uma
forma de lazer e quais explicações para tal entendimento, 28% dos participantes não
consideram o escotismo como uma forma de lazer. Esses trazem como justificativas que no
movimento escoteiro os jovens e adultos tem compromissos e responsabilidades, além do
foco principal ser educacional, outros dizem que na visão dos jovens pode ser uma forma de
lazer, mas para o adulto não. Os outros 72% dos respondentes consideram o escotismo como
uma forma de lazer, trazendo como justificativa que a educação não formal, permite que os
jovens se desenvolvam enquanto praticam atividades que lhes dão prazer, que os jovens têm
para escolher o caminho que querem seguir dentro do ME, através das práticas democráticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados da pesquisa revelam que existe parcialmente uma relação entre o lazer e o
escotismo no entendimento dos escotistas respondentes, pois relacionam com o lazer apenas
as atividades realizadas ao ar livre, os acampamentos, viagens e as atividades sociais. No que
se refere ao entendimento de lazer percebemos, diante das respostas, que predomina o
entendimento baseado no senso comum, havendo uma prevalência do lazer com função de
divertimento, não o associando com as suas demais funções. Os entrevistados, em sua
maioria, conseguem identificar o escotismo como uma opção de lazer, por lhes proporcionar
divertimento, permitir relacionar com outras pessoas, outras culturas, conhecer lugares novos.
Alguns ainda, conseguem identificar a função de desenvolvimento pessoal e social do lazer,
A Região Escoteira Interamericana conta atualmente com 32 Organizações Nacionais (32
países) além de duas Organizações Associadas.
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porém outros consideram o escotismo como uma forma de lazer, mas ressaltam que tem
também uma parte educacional. Ao fazerem essa afirmação segmentando lazer e educação,
não reconhecem no lazer o seu potencial educativo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Espaços de lazer; Lazer; Bairro;
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem um eixo investigativo descritivo e resulta de uma avaliação da
disciplina Introdução aos Estudos de Lazer do curso superior de Licenciatura em Educação
Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizada através do levantamento dos
espaços públicas de lazer no bairro de Santos Reis, na cidade de Natal/RN, verificando como
eles se apresentam.
No Brasil, o lazer é um direito social garantido por lei, incluído na Constituição Federal
em seu Art. 6º (BRASIL, 1988, p. 07): “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, [...]”. Logo, é responsabilidade do Estado proporcionar e garantir a todos o usufruto deste
direito. Fraga et al. (2009) aponta, no cenário brasileiro, muitos casos de más conservação,
distribuição dos espaços de lazer ou até mesmo sua inexistência.
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Objetivou-se realizar um levantamento dos espaços públicos de lazer no bairro Santos
Reis, do município de Natal/RN, traçar o perfil das áreas, destacando seus principais aspectos.
Além disso, identificar quais os interesses culturais prevalentes nos locais.
METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de abordagem
qualitativa. Para coleta de dados, utilizou-se um roteiro de observação de espaço, por meio dos
instrumentos virtuais Google Maps e Google Earth, e realizou-se a consulta em sites e anuários
da Prefeitura do Natal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O espaço
selecionado foi o bairro Santos Reis, localizado na Zona Leste do município de Natal/RN.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Santos Reis tem uma população de 4.361 habitantes, conforme índices do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística em 2017 (NATAL, 2017).

Após a investigação,

identificamos e caracterizamos cinco espaços de lazer: Praça Lindalva Maciel; Praça
Engenheiro Wilson Miranda; Praia do Forte e seu entorno; Forte dos Reis Magos; Complexo
Esportivo Alvamar Furtado de Mendonça;
A Prefeitura do Natal administra quatro espaços e o Governo do RN administra o Forte.
A maioria dos locais são frequentados por pessoas de todas as idades e ambos os gêneros, o
Complexo é frequentado por jovens e adultos do gênero masculino para prática do futebol e
futsal. As praças servem como ponto de encontro e circulação, apenas no feriado de Santos Reis
acontecem festejos culturais e religiosos; a Praia do Forte é utilizada para prática do futebol,
prática do kitesurfe, banho de mar e ponto de encontro; até 2018, o Forte recebia visitas de
turistas, escolas e moradores locais para conhecer seus compartimentos e antigos artefatos.
No bairro, destaca-se o espaço da praia, o qual possui piscinas naturais e uma grande
faixa de areia. Como atrativo, o Forte é o mais antigo e principal patrimônio do RN, tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Porém, de maneira geral, poucos
são os espaços utilizados com frequência, estando a grande maioria em estado de abandono e
os que ofertam uma estrutura razoável são cobradas taxas para utilizá-los. O Forte encontra-se
com as atividades suspensas desde 2018, devido ao início de uma reforma, o local estava repleto
de infiltrações, ferrugem e mofo. Além disso, existe a insegurança para se chegar ao local, o

caminho é conhecido pelos inúmeros assaltos. O bairro apresenta potencial morfológico,
cultural, social e histórico, embora poucas áreas sejam exploradas pelo poder público para a
geração de atividades que fomentem suas tradições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, nota-se uma predominância para o interesse físico-esportivo e social nas
áreas estudadas, embora seu maior potencial esteja no interesse turístico, proveniente do Forte
dos Reis Magos, bem como revela-se desestruturação, más condições e baixa frequência de
visitas na maioria dos locais.
Pelos resultados, aponta-se a necessidade da Prefeitura do Natal e Governo do RN,
direcionar políticas públicas de lazer para sanar os problemas observados, sendo essencial a
revitalização dos espaços, o incentivo ao lazer e à animação cultural para explorar os diversos
interesses culturais.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Animação Sociocultural; Ensino Remoto; Estágio
INTRODUÇÃO
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está entre as seis
universidades federais que deram sequência, ininterruptamente, às suas atividades de ensino
no formato remoto desde o mês de março de 2020, no início da pandemia (BRASIL, 2021).
Neste contexto, os cursos de Educação Física viram-se condicionados a ofertarem os seus
currículos na referida modalidade educacional. O objetivo deste trabalho é, portanto,
descrever a experiência formativa do estágio em Animação Sociocultural no ensino remoto
emergencial durante a pandemia da Covid-19.
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O lazer se caracterizou como não essencial na pandemia e a dificuldade de acesso a ele
por parcela da sociedade só aumentou, seja pela desigualdade social ou pelo respeito ao
distanciamento social e às regras de biossegurança indicadas pelas instituições científicas e
sanitárias. Assim, aliamos a proposta do estágio acadêmico à possibilidade de proporcionar
lazer aos que permaneciam em seus respectivos lares. Para tanto, foram idealizados dois
eventos, necessariamente vivenciados em ambiente virtual.
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Éramos sete estagiários matriculados. Nos dividimos em diferentes funções como, por
exemplo, infraestrutura e logística, divulgação e mídias sociais, patrocínios e apoios, relações
públicas e avaliação dos eventos. Distribuídos em cada uma delas, vivenciamos os desafios da
experiência de atuação na Animação Sociocultural.
A primeira ação foi um Karaokê desenvolvido na plataforma Google Meet, que teve
três horas de duração. A maneira desprendida com a qual os cantores amadores envolveramse no evento demonstrou um interesse por oportunidades de lazer, extremamente tolhidas em
virtude da pandemia. Algumas pessoas venceram a timidez, outras inscreveram-se para cantar
mais de uma vez e alguns apenas se divertiram assistindo o evento, sendo latente que a
interação social se sobressaiu.
Todavia, alguns aspectos dificultaram o desenvolvimento do evento. A qualidade da
conexão dos participantes, a falta de equipamentos adequados (fones de ouvido com
microfone, por exemplo), bem como a diferença entre as velocidades de retorno da imagem e
do som promoveram uma assincronia durante as participações. Além disso, pessoas
desconhecidas invadiram a transmissão, colocando músicas e falas em volume alto.
Para o segundo evento, propomos a Copa Gartic. O game é uma atividade online do
clássico jogo de tabuleiro dos anos 90, denominado “Imagem e Ação”. Basicamente cada
participante recebe um termo e deve fazer um desenho para que os demais jogadores acertem.
Foram três rodadas classificatórias com seis jogadores cada, nas quais apenas os dois
primeiros colocados habilitavam-se para a rodada final. Assim como no evento anterior, os
participantes demonstraram, através de sua postura e ações, que buscaram o evento para
vivenciar o lazer. Todos eles haviam jogado Gartic anteriormente e buscavam salas do jogo
com o objetivo lúdico e social.
Este evento teve menos intercorrências que o anterior. A única dificuldade grave foi
acompanhar o ranking do jogo em andamento no exato momento em que as partidas eram
encerradas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação para o lazer ficou implícita na promoção de eventos lúdicos e
desassociados de uma visão utilitária, onde os participantes se desligaram de sua rotina
laboral para simplesmente se divertirem à vontade. A Educação pelo lazer se expressou, por

sua vez, ao tomarmos conhecimento, tanto nós como os participantes, sobre possibilidades de
cantar, de dançar, de jogar, de brincar e de interagir, mesmo que remotamente, por meio de
plataformas digitais tão utilizadas para atividades laborais no contexto pandêmico.
Achávamos pouco provável que um estágio em Educação Física na modalidade
remota fosse uma experiência formativa válida. Todavia, baseados na mediação teórica e
científica da supervisão do estágio, vivenciamos a atuação na Animação Sociocultural e
proporcionamos à comunidade uma oportunidade de lazer.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Bacharelado em Educação Física; Estágio em Lazer; Estudantes e as
instituições atendidas.
INTRODUÇÃO
O estágio é a experimentação da prática profissional, no qual os estudantes vivenciam
os conhecimentos ao longo da formação, problematizando a relação teoria-prática (SILVA,
2020). No curso de Bacharelado em Educação Física da Associação Caruaruense de Ensino
Superior e Técnico Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), o estágio
supervisionado em lazer, no 7º período, ocorre nas instituições Projeto Viver (PV) e Lar da
Criança Nossa Senhora do Carmo (LC), localizadas na cidade de Caruaru-PE, que atendem a
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.
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Neste resumo, temos como objetivo apresentar os resultados da pesquisa que tinha por
intenção “analisar as contribuições teórico-metodológicas do Estágio Curricular em Lazer do
curso de Bacharelado em Educação Física da ASCES-UNITA para os estudantes e as
instituições atendidas”.
METODOLOGIA
Esta pesquisa toma por base uma abordagem qualitativa, exploratória, bibliográfica e
de campo (MARCONI; LAKATOS, 1996). Buscamos, através da secretaria da ASCESUNITA, a lista de estudantes que foram aprovados na disciplina de Estágio em Lazer no
período de 2019.2, pois em decorrência da COVID-19, as atividades presenciais no PV e LC
foram suspensas em fevereiro de 2020. A partir da lista, identificamos um total de 23
estudantes, que foram contactados para participarem da pesquisa, destes, 13 aceitaram
participar. Assim, foi realizada a entrevista semiestruturada, com auxílio de um dispositivo de
áudio para gravação (presencial), e por meio do Google Meet (online). Em seguida, as
entrevistas foram transcritas e analisadas a partir da análise de conteúdo do tipo categorial por
temáticas (BARDIN, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das análises dos dados, percebemos que o Estágio em Lazer, pode contribuir
para as instituições atendidas, em diversos aspectos da vida e da formação humana das
crianças e adolescentes participantes: desenvolvimento motor, social e ensino de princípios,
ordem e respeito, acesso a oportunidades e o vislumbre de novas realidades.
Segundo Marcellino (1996), o lazer é espaço privilegiado para a vivência de valores e
atitudes, desenvolvimento pessoal e social. Percebemos também através do estágio, o resgate
da alegria, prazer e diversão.
De acordo com os entrevistados, as intervenções do estágio contribuíram para a
formação profissional no Bacharelado pois possibilitou a reflexão sobre sua prática
pedagógica, e mudaram seu ponto de vista sobre o papel do profissional de educação física no
lazer. Os entrevistados, demonstraram também que possibilidades pedagógicas estão
articuladas com a práxis, “a prática pedagógica é uma dimensão da prática social que
pressupõe a relação teoria-prática” (VEIGA, 1989, p. 16).

Constatou-se também que o planejamento foi uma categoria citada, e que o exercício
da construção do planejamento, trouxe várias contribuições para a formação profissional:
como: a importância de construir e organizar com antecedência um plano para cada
intervenção, adaptações necessárias, pensar o local de intervenção, as características do
público atendido, a disponibilidade de materiais. Isayama e Stoppa (1997) consideram que o
planejamento é uma das funções do profissional na área do lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que este estudo a partir do estágio atuou como elemento de denúncia no
acesso do direito ao lazer em nossa sociedade, e apontou para as fragilidades do lugar do lazer
nos cursos de formação profissional em Educação Física. Acreditamos que o estágio foi
importante para que os estudantes reconhecessem a função social de sua atuação profissional.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Estágio Supervisionado; COVID-19.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é um relato da experiência da disciplina de Estágio Supervisionado em
Lazer, do 7º período do curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário
Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), durante os meses de fevereiro 2020 a maio de 2021.
A vivência deste estágio ocoria com intervenções em duas instituições de Caruaru-PE:
Projeto Viver e Lar da Criança, buscando democratizar o acesso ao lazer (MASCARENHAS,
2005). Entretanto, a partir da pandemia do COVID-19, as intervenções passaram por
modificações, o que nos leva a discutir sobre desafios e as possibilidades, que estão
envolvendo a materialização deste componente curricular.
Portanto, o problema deste relato consiste em: “Quais os desafios e possibilidades do
Estágio Supervisionado em Lazer da ASCES-UNITA frente à pandemia da COVID-19?”. O
presente estudo tem como objetivo apresentar os desafios e possibilidades do Estágio
Supervisionado em Lazer da ASCES-UNITA frente a pandemia da COVID-19.
METODOLOGIA
Este resumo é um relato de experiência, do tipo descritivo, relativo à disciplina
Estágio Supervisionado em Lazer, do 7º período do curso de Bacharelado em Educação Física
da ASCES-UNITA. O estágio é organizado a partir de encontros semanais em sala de aula,
intervenções semanais nas instituições, sendo finalizado com um relato de experiência.
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Contudo, as intervenções do estágio foram suspensas em 2020.1 devido a pandemia COVID19. Deste modo, a disciplina passou a acontecer em formato remoto com encontros síncronos
e assíncronos via Google Meet. Em julho de 2020.1, as autoridades permitiram o retorno dos
estágios presencialmente (BRASIL, 2020).
Logo, as intervenções foram retomadas e os estudantes passaram a intervir com a
própria turma respeitando as normas de biossegurança. Este novo formato do estágio nos deu
possibilidade de refletir como seria a organização do estágio a partir de 2020.2, sendo
vivenciado de modo muito semelhante a até o presente momento.
DISCUSSÃO
No referido contexto do estágio, possibilidades têm sido observadas e vários desafios
têm sido enfrentados pelos professores e estudantes, tais como: dificuldade dos estudantes no
acesso e uso de recursos digitais, assim aulas precisam ser gravadas e disponibilizadas;
acordos pedagógicos foram criados na tentativa de informar a professora quando estivesse
com alguma dificuldade de uso/acesso aos meios digitais.
Outro elemento é o relato cada vez mais comum de estudantes com sintomas de
ansiedade, dificuldade de concentração etc. Buscamos dialogar sobre estas questões e quando
necessário, encaminhar os estudantes para o setor de psicologia.
Quanto às intervenções, uma dificuldade encontrada é o respeito às normas de
biossegurança. Uma alternativa de superação desta realidade tem sido a utilização de jogos ou
aplicativos eletrônicos, mímicas, gamificação de jogos e brincadeiras já existentes, adaptações
de jogos. Outra dificuldade é o convívio de alunos com familiares na linha de frente ao
combate a COVID-19, para isso a instituição tem buscado identificar os casos, acompanhar, e
auxiliar com informação e acesso a hospitais. A falta de transporte para a instituição também
tem prejudicado os alunos de outras cidades. Assim, por vezes, as intervenções do estágio
acontecem de maneira remota/online, com rodízios de grupos.
Também percebemos, ao final da disciplina, a partir da construção dos relatos de
experiência dos estudantes, temáticas como: lazer e pandemia; jogos populares na sociedade
contemporânea; contribuições do estágio na formação; desafios na produção de material
pedagógico. O surgimento destas temáticas nos aponta para reflexões críticas sobre práticas

de lazer frente a pandemia, bem como em que medida o estágio nestas condições pode
contribuir para a formação pessoal e humana dos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho descrevemos desafios e possibilidades observadas no Estágio
Supervisionado em Lazer da ASCES-UNITA frente à pandemia da COVID-19. Este caminho
de possibilidades têm sido uma construção coletiva entre os estudantes e as professoras, para
garantir uma formação de qualidade neste momento, bem como identificando as fragilidades e
conquistas diante deste processo.
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INTRODUÇÃO
A ginástica de condicionamento físico (GC) (SOUZA, 1997) é uma forma de
exercícios físicos sistemáticos, ajustados às condições de espaço e material disponíveis,
podendo ser desenvolvida para grupos ou indivíduos, organizados na música, como elemento
da coreografia ou de motivação (FLORES, 2015).
A GC pode apresentar objetivos estéticos, de saúde e de lazer, além de se caracterizar
como cenário de convivência social, centro de exercício físico, no qual presta-se um serviço
de prescrição, orientação e avaliação, sob a supervisão direta, preferencialmente, de
profissionais de Educação Física.
Com a urbanização da sociedade, o exercício físico se popularizou como forma de
ocupação do “tempo livre”, tempo que o trabalhador dispõe como seu (lazer), que para
Dumazedier (1980), se caracteriza como um conjunto de ocupações às quais os indivíduos
podem entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e
entreter-se.
Visando compreender os caminhos da GC e seu vínculo como momento de lazer na
sociedade contemporânea, esta pesquisa objetiva conhecer quem são os praticantes desta
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atividade e entender como estes compreendem o conceito de lazer e a relação deste com a
ginástica.
METODOLOGIA
Caracterizada como quantitativa e qualitativa, de caráter descritivo, esta pesquisa foi
organizada em duas fases: a) revisão de literatura, através do acesso a quatro bases de dados:
Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), Periódicos Capes, Scielo e Google Acadêmico,
compreendendo um período de 2001 a 2021; b) pesquisa de campo, com questionário
semiestruturado online (Google Forms) com perguntas abertas e fechadas, que busca
compreender qual o conceito de lazer dos (as) participantes, e como a ginástica de
condicionamento é vista neste contexto. Participam do estudo alunos (as)/praticantes da GC,
em formato presencial e/ou online. Esses(as) participantes estão sendo convidados via redes
sociais Whatsapp e Instagram.
Os dados quantitativos foram analisados por meio da estatística descritiva e os
qualitativos a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), composta por três
fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
RESULTADOS
Encontramos cinco trabalhos vinculados à temática (GOYAZ, 2003; GOYAZ, 2006;
OLIVEIRA e MARRONI, 2012; MARCELLINO, 2003, SILVA, 2015). Eles apontam que as
academias de ginástica e suas práticas físicas/esportivas são vistas como práticas de lazer
pelos que as praticam e os que as ministram (MARCELLINO, 2003; e GOYAZ, 2006).
Detectamos também o processo de esportivização da ginástica e o movimento de quase
desaparecimento nas práticas escolares e a expansão para as academias e clube como formas
criativas de praticá-la, potencializando assim as possibilidades de sua prática no tempo livre
como uma das opções de lazer (GOYAZ, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até aqui, consideramos duas hipóteses de conclusão. Uma de que a grande maioria
dos indivíduos considera essa prática como lazer. E outra, de que há uma parcela desses
indivíduos que vivencia o lazer através das aulas de ginástica que se constituem um ambiente

lúdico, de prazer e sociabilidade, a depender da metodologia utilizada pelo profissional da
classe. Com isso, esperamos contribuir com os estudos da temática, ampliando o
conhecimento sobre os conceitos e usos sociais da ginástica.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho busca relatar a experiência de uma proposta de abordagem da Educação
física no ensino médio integrado a partir do lazer como eixo de desenvolvimento no contexto
do ensino remoto, especificamente no que tange ao conteúdo jogos e brincadeiras, em formato
de atividade não presencial.
Nesse sentido, buscamos abordar todos os conteúdos das práticas corporais no
componente curricular educação física sob a luz do lazer, corroborando com Santos (2014) e
Moro (2009). Tendo em vista esta perspectiva do lazer enquanto forma e conteúdo no ensino
médio e a recorrente necessidade de sistematizar os avanços da área buscando sempre uma
formação crítica dos sujeitos.
DESCREVENDO A EXPERIÊNCIA
O grupo com o qual a experiência foi realizada consiste em 414 discentes vinculados
especificamente ao Ensino Médio Integrado, No Instituto Federal do Paraná- Campus
Paranaguá. A disciplina em pauta foi realizada no segundo semestre de 2020, com 40 horas
aulas, de forma remota, lecionada de forma compartilhada por duas docentes, e desenvolvida
de forma simultânea nos diferentes níveis de ensino atendendo ao espaço emergencial criado.
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Foram desenvolvidos 5 módulos temáticos, nessa oportunidade faremos o relato da
experiência especificamente do módulo 2 Um olhar para si como sujeito brincante.
Destacamos que o mesmo foi composto por 2 aulas assíncronas e a disponibilização dos
materiais e atividades no ambiente virtual utilizado pela instituição.
Iniciamos com a apresentação de texto e vídeos base levando os discentes a refletirem
sobre si como um sujeito brincante e fizemos a proposta de um fórum de discussão. Os
relatos apresentados pelos estudantes deixam em evidência a associação do brincar como
sendo a principal forma como eles puderam criar vínculos sociais na infância. As boas
amizades, a criatividade, a imaginação, a liberdade, o contato com a natureza e a convivência
com parentes, principalmente primos, e vizinhos, são pontos comuns de muitos dos relatos.
Na segunda etapa deste módulo fizemos um convite ao sentir, propomos uma
introdução ao debate sobre a natureza do brincar e seus desdobramentos na vida do ser
humano, para tanto utilizamos para sensibilização a obra do artista Plástico Ivan Cruze e o
documentário Tarja Branca. Em seguida os discentes foram convidados a expressar sobre o
lugar da ludicidade na sua trajetória de vida. Nesta etapa de estudos, o que prevaleceu nos
relatórios dos estudantes foi o impacto que tiveram ao reconhecer que o brincar não se resume
à infância, podendo ser bem explorado em todas as fases da vida.
Nessa terceira e última fase do módulo estudamos sobre o corpo como construção
cultural, indo além da visão biológica, para então, reconhecer as contribuições dos jogos no
cenário mais amplo da cultura. Buscando reconhecer as aproximações e diferenças entre
brincadeira, jogo e esporte, competir e cooperar, e finalmente tratamos especificamente do
conceito de lazer. A atividade sugerida após as leituras e aula assíncrona foram: um conjunto
de questões temáticas do ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio e a participação em uma
pesquisa sobre espaços de lazer. Em geral, as devolutivas das questões do ENEM foram bem
positivas, demonstrando o domínio dos alunos em relação aos conhecimentos que permeiam o
ensino do conteúdo de brincadeiras e jogos no campo da Educação Física Escolar. De certa
maneira, foi possível avaliar se os alunos de fato fizeram a leitura dos textos que
disponibilizamos. E a participação deles em uma pesquisa sobre o Lazer na Pandemia
demonstrou que eles compreenderam o conceito trabalhado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos com esse conjunto de estratégias metodológicas que conseguimos mesmo
em um ambiente marcado pelo distanciamento social, tematizar a questão da ludicidade de
forma clara e identitária. Nos espaços de fala promovidos para que os discentes registrassem
suas perspectivas percebemos um crescente da primeira para última atividade no que tange a
identificação da ludicidade em sua trajetória de vida e na identificação do lazer como direito
social que deve ser materializado inclusive e especialmente em tempos pandêmicos.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa mapeou as práticas de lazer vivenciadas pelos universitários residentes em
Macapá-AP. Assim, entendemos o lazer como uma necessidade humana e dimensão cultural,
localizado no tempo/espaço social e com aspectos lúdicos (GOMES, 2014). Nessa conjuntura
de pandemia do novo Coranavírus cabe compreender como os universitários estão
vivenciando atividades de lazer, ao se ter em vista propor intervenções nessa área no
município, que fica localizado no extremo Norte do Brasil. Atualmente, a cidade tem passado
por diversas obras urbanas, como reforma de praças e de complexos esportivos.
Desse modo, o lazer está presente em diversos contextos, seja no aspecto cultural,
social, político e histórico. Cabe analisar a compreensão das práticas de lazer levando em
consideração o sexo, a idade e o entendimento individual dos universitários. Logo, este estudo
trata de uma pesquisa voltada para universitários, que teve como instrumento de coleta de
dados a aplicação de um questionário virtual, por meio da ferramenta Google Forms. O
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questionário continha perguntas abertas e fechadas, onde os participantes puderam marcar
mais de uma alternativa. O link de acesso ao questionário foi encaminhado para grupos de
WhatsApp de universitários e contatos individuais dos pesquisadores. O questionário
permaneceu disponível do dia 10/05/2021 a 17/05/2021.
RESULTADOS
Participaram da pesquisa 69 estudantes, de 19 cursos de graduação da Universidade
Federal do Amapá - UNIFAP. Avaliamos que isso é um fator positivo, pois proporcionou
uma abrangência nas respostas e distinções nas atividades de lazer praticadas pelos discentes.
Além disso, ressaltamos que 61,8% das pessoas participantes foram mulheres.
Foi possível notar uma variedade de práticas de lazer mencionadas pelos estudantes.
Ações como ouvir música, ficar com a família, atividades físicas e práticas virtuais de lazer
estão entre as mais mencionadas. Ouvir música foi citada por 75,4% dos partícipes. Além
disso, ficar com a família e sair com amigos foram mencionadas, respectivamente, por 63,8%
e 58% dos alunos respondentes. Esses dados mostram que o ambiente doméstico, bem como
as relações de sociabilidade entre a família e amigos tem um peso considerável para mobilizar
experiências de lazer.
Outro conjunto de ações de lazer mencionadas foram às atividades ligadas às práticas
corporais. 50,7% dos participantes responderam que praticam esporte em seus momentos de
lazer. Além disso, também foram destacadas ações como dançar (30,4%), pular corda (1,4%)
e caminhada/corrida (1,4%). Portanto, esses dados ressaltam que as práticas corporais são
apropriadas como formas de lazer pelos estudantes e a sociedade em geral.
As atividades virtuais de lazer também foram mencionadas de maneira significativa, o
que denota o meio virtual como ambiente de relações sociais no mundo contemporâneo.
Jogos online foi mencionado por 34,8% dos participantes; jogos interativos por 30,4%; uso de
aplicativos como Discord, Tik Tok e redes sociais por 3,5% dos estudantes. Para Schwartz e
Moreira (2007), é necessário observar com atenção as atividades decorrentes do uso da
internet, pois este tem sido um local de destaque para mobilização de atividades de lazer.
Quando perguntados sobre as barreiras para vivenciar lazer, 88,2% dos participantes
indicou que a pandemia do coronavírus é o principal fator limitante. Com a pandemia, foram
tomadas ações de distanciamento social, o que implicou na restrição de circulação nas

cidades, toque de recolher, limitação do horário de funcionamento e/ou fechamento de
espaços de sociabilidade como bares, boates, cinemas e espaços públicos em geral. Esses
fatores implicaram negativamente para as vivências de lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste estudo, percebemos a necessidade da ampliação de políticas
públicas que possam oferecer não só os espaços esportivos e de lazer, mas também uma
política de intervenção capaz de diversificar as experiências de lazer das pessoas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Assunção de riscos; Caminhada; Meio ambiente.
INTRODUÇÃO
O município de Petrópolis, localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro, possui
61,86% do seu território protegidos por Unidades de Conservação (FREITAS et al. 2020),
contemplando áreas para práticas de aventura ao ar livre, como caminhada em trilhas. Porretti
e Pessoa (2021) descrevem a prática do montanhismo como atividade de aventura, lazer e
recreação no município. Na pandemia a necessidade da tecnologia ser acessada por todos,
acelerou o processo de transformação digital, as redes sociais, aplicativos de conversas,
plataformas de reunião online, entre outras ferramentas, tiveram uma ampliação de seu uso
(MARINHO, 2021).
Surgindo a indagação: Com parques e atrativos naturais fechados pelo risco de
contágio até mesmo dos animais silvestres, como o praticante de montanhismo tem ido às
trilhas realizarem suas atividades?
METODOLOGIA
Utilizamos método qualitativo. Faleiros et al. (2016) falam da evolução tecnológica e
a tendência de novas plataformas de coletas de dados. Assim, acompanhando as redes sociais:
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
² Jornal o Estado de Minas descreve como vírus respiratório oriundo da China que pode levar a morte.
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Facebook, Instagram e WhatsApp - de grupos de montanhistas, de março de 2020 a maio de
2021, coletamos os dados do desenvolvimento da prática no município.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Resumo dos relatos obtidos e proposição de quatro categorias:
1-

Cuidado com o meio ambiente – “Temos que cuidar da natureza, os animais podem acabar se

contaminando; é preciso fiscalizar, tem gente fazendo fogueira, acampando e subindo em grandes
grupos”.
2-

Lazer com responsabilidade – “Utilizando máscara e com distanciamento podemos fazer a

trilha; não dá para ir grupo grande, até três ou quatro pessoas não gera aglomeração”.
3-

Necessidade de recreação – “Com os parques fechados o pessoal está procurando trilhas

alternativas; tem uma questão turística também, existem empresas aproveitando trilhas que estão
abertas”.
4-

Prática descompromissada – “Não vejo problemas em fazer as trilhas, ajuda a aumentar a

imunidade; a montanha está cheia, vejo muita gente nos cumes”.

Bruhns (2009) narra que a busca pela natureza envolve aventura e turismo, mas a
autora alerta que as questões ligadas ao ambientalismo perpassam toda a atividade, devendo
pautar as realizações de qualquer prática de aventura na natureza. Schwartz (2006, p.23)
descreve que: “o lazer pode representar um espaço rico de promoção dos veículos de fruição,
comunicativos, expressivos, educacionais e de socialização, que interferem nos vetores dos
padrões de estilo de vida”. Num esforço de seguir a vida em um momento delicado, a
montanha acaba servindo de fuga para este lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A realização da prática de montanhismo em Petrópolis durante a pandemia se mostrou
uma atividade recreacional e de lazer num contexto de fuga de cotidiano e rotina traçada ao
enfretamento do novo coronavírus. Mesmo com parques e atrativos naturais fechados,
continuou sendo realizada, ficando o alerta para que esta prática possa ser fiscalizada e
realizada de maneira consciente para o bem de todos, da natureza, dos praticantes e da
sociedade. Pois o momento é de união e cuidado com o outro e consigo mesmo, no
enfretamento a pandemia.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: lazer; brincadeira; formação humana.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um recorte de dados iniciais de uma pesquisa em
andamento2. Dessa forma o objetivo desse estudo é apresentar os espaços em que crianças
residentes na cidade de Siqueira Campos (Paraná/Brasil) efetivam em seus cotidianos o
direito ao lazer por meio do brincar. Essa pesquisa vem se constituindo sobre os pressupostos
da Sociologia da infância a qual vem lutando pela garantia do bem-estar da criança e do seu
reconhecimento. Vivemos na atualidade uma restrição do tempo-espaço da criança com uma
“sobreocupação horária em múltiplas atividades, geralmente sob o controle do adulto, e pela
restrição da circulação no espaço urbano, pelo condicionamento intelectual imposto pela
indústria cultural para as crianças.” (SARMENTO, 2013, p. 17).
Para a produção dos dados elaboramos uma Cartilha que pudesse ser um instrumento
“disparador” com imagens, frases, músicas e desenhos. Esta foi disponibilizada de forma
impressa as 10 crianças participantes da pesquisa, que tiveram um mês para o seu
preenchimento.
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes) para sua realização.
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ESPAÇOS BRINCANTES
Sobre os espaços em que essas brincadeiras ocorreram durante o período pandêmico,
pudemos observar, que “em casa”, “na rua”, “no quintal da casa” foram os termos que
apareceram de maneira mais frequente nas respostas das crianças. A casa como espaço para a
brincadeira sempre fez parte do cotidiano das crianças, é o primeiro espaço com o qual ela
começa se relacionar através do brincar, porém diante do isolamento social, ela se tornou em
grande parte um dos únicos cenários dentro das possibilidades que as crianças encontram para
as brincadeiras. Percebemos também que mesmo com as imposições de restrição do espaço
público, algumas crianças relataram que o espaço da rua ainda faz parte dos espaços do
brincar cotidiano. Sobre essas informações podemos perceber que o movimento de ocupação
dos espaços para brincar das crianças foi drasticamente alterado. Se num contexto anterior as
crianças ocupavam os espaços do município (parques, praças, ginásios de esportes, escolas,
clubes de campo, casa de parentes), atualmente a grande predominância encontra-se no
espaço da casa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desse recorte do estudo observamos que, apesar de tudo, as crianças seguem
procurando e encontrando formas de brincar. Porém, essa capacidade inventiva em encontrar
formas resistentes e astuciosas (CERTEAU, 2014) de, em meio a pandemia, continuarem
brincando em suas casas, quintais e ruas, não retira a importancia do espaço público. Caro a
elas por suas possibilidades de encontros, experiências e formação humana, esses espaços
estão ainda mais restritos e, dessa forma, cerceando suas experiências formativas e de
desenvolvimento também nos tempos e espaços de lazer.
Compreendemos que essas restrições são formas indiretas de desrespeito a infância e
suas potencialidades de vida e aprendizado. Para a minimização dessa realidade não só o
controlar da pandemia se faz necesário com medidas cientificamente comprovadas, como a
adequação dos espaços públicos das cidades para a possibilidiade de usos com biosegurança,
bem como adoção de campanhas educativas de amplo alcance que disseminem informações
verdadeiras, precisas e intelegíveis, de forma que assegure a todos e todas o uso com

autonomia, segurança e sensibilidade coletiva, para a sobrevivência humana e a fruição da
vida na infância , visando o pleno exercício do direito ao brincar.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Jogos 1; Movimento 2; Atividades de Lazer 3.
INTRODUÇÃO
Os jogos eletrônicos têm ganhado cada vez mais espaço tanto no âmbito formal como
no não formal, incluindo não apenas o espaço escolar mas também o campo do Lazer. Uma
das possibilidades de aplicação da temática envolvendo jogos eletrônicos são os denominados
Webgames com o Corpo (SCHWARTZ; TAVARES, 2015), proposta que prevê a adaptação
de jogos eletrônicos e do ambiente virtual para serem desenvolvidos com o corpo em
ambiente real. Sendo assim, surgem alguns questionamentos sobre a aplicabilidade destes
jogos. Como os Webgames com o corpo podem ser desenvolvidos em ambientes formais e
não formais? Quais as vantagens de utilização destes jogos? Diante do exposto, este estudo
teve por objetivo apresentar a adaptação de um jogo eletrônico com o corpo para ser
desenvolvido em diferentes contextos.

1
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DESCRIÇÃO DO JOGO ORIGINAL
Nota-se na atualidade, muitas opções de jogos eletrônicos e as possibilidades de
adaptação para serem vivenciados com o corpo são variadas e dependem apenas da
criatividade do professor/mediador e dos participantes. Alguns exemplos de jogos com ampla
adesão que podem adaptados são: o Quadribol, o Pacman, o Tetris (SCHWARTZ;
TAVARES, 2015) e outros mais recentes como o Pokemon Go, Minions Rush e o Among US.
O jogo Among US ganhou um grande número de adeptos e se tornou popular no ano
de 2020, abarcando público diversificado, tais como crianças e adolescentes. No jogo, cada
jogador é um dos tripulantes de uma nave espacial que busca manter o bom funcionamento da
nave, executando diversas tarefas. Há também impostores que criam problemas na nave e
buscam incriminar outros tripulantes. Quando alguma morte é relatada no jogo, os tripulantes
se reúnem e discutem, tentando identificar o impostor, eliminando-o do jogo. O jogo continua
até que o impostor seja identificado (NUVENS, 2020).
WEBGAME COM CORPO: A ADAPTAÇÃO DO JOGO AMONG US
Para a realização do “Among Us com o Corpo” necessita-se de um espaço amplo onde
cada jogador receberá uma cartinha, não deve ser mostrada a nenhum dos outros jogadores,
contendo o nome relacionado a sua função do jogo (Impostor ou Tripulante) e sua respectiva
tarefa/missão, que pode ser a imitação de uma modalidade esportiva, de um animal, um
exercício físico, dentre outras. Ao sinal do professor/mediador todos devem iniciar suas
missões. Neste momento, o(s) impostor(s) também podem se disfarçar e simular missões.
Com um novo sinal do professor, os tripulantes devem vendar os olhos e ficarem na posição
de estátua (10 segundos). Neste momento, o impostor irá tocar em algum tripulante
eliminando-o. Este por sua vez, deve se deitar no chão simulando que está eliminado. Após
novo sinal do professor, os tripulantes continuam a fazer suas missões e o tripulante
eliminado se identifica para o professor entregando sua carta. O professor aperta o botão de
emergência e convoca uma reunião para todos discutirem e identificarem quem é o impostor.
Um tripulante é elegido como impostor e é expulso. A cada rodada o tripulante expulso ocupa
um espaço previamente estabelecido dos tripulantes expulsos, continua executando funções
no navio, porém não mais participa das reuniões. O jogo segue até que o impostor seja
identificado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Webgames com o corpo, assim como o exemplo apresentado nesta pesquisa podem
ser estratégias potenciais a serem aplicadas em diversos contextos, incluindo tanto o campo
do Lazer, da Recreação, como também as instituições formais, no caso, as escolas. Algumas
vantagens destacadas quando da aplicação de propostas como esta são: a familiarização dos
jogadores com um jogo popular; o maior envolvimento de adeptos de jogos eletrônicos em
grandes jogos e práticas que envolvem maior movimentação corporal; o estímulo da
criatividade e a inovação e o estímulo à prática de atividade física.
Além disso, estes jogos podem ser trabalhados de forma potencializada, haja vista que
podem ao mesmo tempo desenvolver o aspecto intelectivo, bem como, outros aspectos podem
ser estimulados, como o motor, o social e o afetivo. A estratégia apresentada neste estudo
envolvendo as adaptações de jogos provenientes do ambiente virtual para ser vivenciados no
ambiente real, tende a aproximar gerações e pode contribuir diretamente com profissionais
que atuam no âmbito do lazer e professores não familiarizados com este contexto, agregando
valores a estas práticas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Escola, Lazer; Táticas.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho parte de uma pesquisa em andamento2, dessa forma apresenta um
recorte de seus dados iniciais. O objetivo desse estudo é discutir como a escola, na
perspectiva das crianças coparticipantes da pesquisa é vivenciada de forma tática.
Nesse sentido, a tática, bem como seu binômio, a estratégia, são compreendidas por
Certeau (2014) como polos de relações sociais que se estendem por diversos âmbitos da
sociedade. Enquanto a estratégia organiza a trama social, impondo normas e formas
homogêneas de compreender a realidade, a tática não tem lugar próprio e aproveita-se de
momentos fugazes para driblar as normas impostas pela estratégia a fim de fazê-la funcionar
por seus próprios quadros de referência.
Em nosso caso, na escola, compreendemos, que as experiências no âmbito dos
interstícios do tempo vivenciados nos períodos não formais e informais podem ser formas
táticas de vivenciar a escola. Meios pelos quais dribla-se as normas, não em confronto aberto,
mas nas brechas, que se tornam oportunidades de organizações de tempos e espaços para a
potência da dimensão lúdica.
Para a produção dos dados nos amparamos na sociopoética, que tem como fundamento
a expressão da subjetividade dos participantes (TAVARES, 2016), para isso utilizamos quatro
instrumentos: (1) Diálogos via WhatsApp, (2) Rodas de conversa via Google Meet, (4)
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes) para sua realização.
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Produção artísticas das crianças sobre a escola e (4) Entrevistas individuais via Google Meet.
Participaram da primeira fase do estudo seis crianças, todas com idade entre 10 e 11 anos,
estudantes de uma escola da Cidade de Araucária (PR/Brasil).
TÁTICAS DO LAZER NA ESCOLA
Ao focar nos modos táticos pelos quais a escola é vivida pelas crianças
coparticipantes, encontramos algumas maneiras de fazer que se mostram, de certa forma,
clandestinas, pois não estão pautadas no planejamento escolar formal.
Essas formas se mostram no contato das crianças com as pessoas da comunidade
escolar, com os espaços da escola e as formas pelos quais se apropriam dos ambientes para
práticas no âmbito do lazer. No reconhecimento de que a escola é algo que remete a
“seriedade” em oposição à alegria, mas que não se resume a isso, pois não se consegue reter a
dimensão lúdica do espaço escolar. Assim, percebemos que embora a escola esteja cercada de
regras, por vezes essas são quebradas pelos estudantes de formas sutis e astutas. Os dados
revelam como o lazer de modo formal se torna raro na escola, com os poucos “dias especiais”,
como a festa junina ou os raros passeios, por exemplo. Também transparecem como as aulas
de educação física se tornam para eles um misto entre aula e um “segundo recreio”.
Descrevem as mudanças na escola no avançar das séries e de como a ludicidade vai perdendo
espaço nesse processo. Vale ressaltar que as crianças denunciam a escassez do tempo de
brincar no recreio, em relação ao acúmulo de tarefas, por vezes mais importantes do que a
alegria na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pré-análise realizada para esse estudo compreendemos essas “maneiras de
fazer” cotidianas não necessariamente entram em embates com as normas das estratégias, mas
às manipulam para que a vivência do tempo/espaço lazer seja possível. Isto é, cada brecha que
se abre pode transformar-se em tempos e espaços de lazer a partir das brincadeiras, das
amizades, da sociabilidade, da afetividade, do espaço praticado, da alegria na escola. Desse
modo, a vivência concreta do fenômeno do lazer nos interstícios do tempos e ambientes
escolares se encontram nos detalhes do cotidiano de forma táticas.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Slackline; Lazer; Goiânia;
INTRODUÇÃO
Essa pesquisa tem como objetivo compreender a consolidação do slackline na década
de 2010 enquanto uma Prática Corporal de Aventura (PCA) no âmbito do lazer na cidade de
Goiânia/Goiás, tomando como estimulo a lei 10.192, de 03 de junho de 2018 do município de
Goiânia que normatiza a prática em parques e bosques da cidade.
O slackline consiste de forma objetiva, em uma fita de nylon tensionada entre dois
pontos fixos cujos objetivos centrais são: equilibrar sobre a fita e atravessá-la. Conforme
aponta Vallery e Neumann (2013) essa PCA que surgiu no final do séc. XX inicialmente era
praticada apenas por escaladores nos Estados Unidos, que foram os percussores nessa prática,
contudo, com o desenvolvimento de técnicas e recursos materiais, esta prática passou a ser
uma alternativa do lazer dos estadunidenses como um todo, diversificando as técnicas e os
locais onde se praticava.
É importante jogar luz sobre o conceito das Práticas Corporais de Aventura
apresentado por Inácio et al (2005, p. 69) onde o autor diz que essas práticas possibilitam “um
entendimento mais amplo das múltiplas dimensões humanas.” No cenário do slackline esse
conceito pode se materializar no campo do lazer, de forma que supere a lógica racionalizada
do esporte de rendimento e que oportunize aos sujeitos construírem uma outra relação com a
prática.
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As PCA na presente pesquisa são compreendidas no âmbito do lazer, a partir da
conceituação de Marcellino (2002) sobre esse construto social, que, segundo o autor é uma
expressão da cultura que pode ser um instrumento de resistência e negação do modelo
hegemônico, e que está para além do modismo e do consumo, estabelecendo relações que
possibilitem a reflexão social.
METODOLOGIA
Para dar conta de produzir dados para reflexão da presente proposta de pesquisa, essa
pesquisa se constitui por uma abordagem qualitativa, André e Gatti (2008) ressaltam uma das
diversas contribuições desse tipo de pesquisa, sendo um deles a retomada do foco sobre os
atores sociais, ou seja, os pesquisadores procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos.
Como metodologia, utilizaremos a análise documental; segundo Ludke e André
(2013), documentos são materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação:
leis, pareceres, cartas, jornais, memorandos, autobiografias, jornais, revistas, discursos, dentre
outros. Nesse sentido, utilizaremos documentos em bases digitais como: reportagens; jornais;
blogs; a partir de buscas iniciais no google por meio do descritor – slackline em Goiânia – e
suas variações, além da lei 10.192 que normatiza a prática do slackline na cidade de Goiânia.
O tratamento e análise dos dados se darão por meio da Análise de Conteúdo (AC)
proposta por Bardin (1977); segundo a autora essa ferramenta analítica possibilita investigar
as mensagens contidas nos conteúdos dos documentos, cujo objetivo é encontrar possíveis
respostas para as questões formuladas previamente.
A análise dos dados seguirá, então, as etapas da AC, que são Pré-análise: Onde iremos
selecionar os documentos, formulação das perguntas/hipóteses, e criar indicadores para
interpretar as mensagens. Exploração do material: Nessa etapa, iremos imergir nos
documentos selecionados, levando em consideração o aporte teórico construído previamente.
Por fim, Tratamento dos resultados: Onde exerceremos a reflexão a partir dos documentos,
criando possíveis relações com o referencial teórico, a fim de jogar luz nos conteúdos latentes
dos documentos (BARDIN, 1977).

RESULTADOS PRÉVIOS
A partir do referencial teórico construído, a pesquisa atualmente se encontra em fase
de seleção dos documentos para análise.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de lazer; Interesses culturais; Distanciamento social.
INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 representa um desafio para a sociedade, considerando as
medidas de prevenção e contenção da doença, impactos econômicos, políticos e sociais
(GUINANCIO et al., 2020). O lazer apresenta-se como um fenômeno impactado, visto que
locais tradicionais de vivências do lazer, como praças, quadras, cinemas, bares, teatros, praias,
foram proibidos ou restritos, resultando em uma vida mais doméstica.
Objetivou-se identificar e analisar as práticas no contexto do lazer em período de
distanciamento social, além de caracteriza-las de acordo com os interesses culturais
apresentados por Dumazedier (2000) e o interesse virtual apresentado por Schwartz (2003).
METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de abordagem
quantitativa e qualitativa. A pesquisa contou com 172 participantes, sendo estes atores sociais
maiores de 18 anos de idade, que vivenciaram, no Rio Grande do Norte (RN), práticas no
contexto do lazer durante o distanciamento social. Para coleta de dados, utilizou-se um
questionário online pela plataforma Google Forms.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi baseada na seguinte questão: “Quais foram as suas principais práticas
de lazer durante o distanciamento social de março de 2020 até o presente momento?”.
Permitindo assinalar até 26 alternativas e adicionar mais na opção “OUTROS”.
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As atividades envolvendo internet (82%), filmes e/ou séries (69,80%), música
(63,40%), leitura (55,80%) e jogos online (51,20%), tiveram maior predominância. Logo em
seguida, apareceram televisão (37,80%), caminhada (30,80%), culinária (30,20%),
musculação (27,30), encontros com família e/ou amigos (23,30%), esportes coletivos e/ou
individuais (20,30%), praias (18,60%), dança (16,30%), jogos de cartas e/ou tabuleiros
(13,40%), jardinagem (8,70%), bares e/ou restaurantes (7,60%), shoppings (4,70%), praças
e/ou parques (4,70%), atividades de aventura (4,10%), costura (4,10%) e outros (2,30%).
Nas práticas predominantes, o interesse de maior destaque é o virtual. Percebe-se que
o distanciamento social resultou em uma ‘residencialização’ e ‘virtualização’ do lazer
vivenciado pelos participantes. As atividades de interesse físico-esportivo mais vivenciadas
foram caminhada e musculação. Durante esse período, muitas pessoas optaram pela
caminhada como exercício físico, pois é possível realizar ao ar livre e de forma individual. A
musculação foi realizada em casa ou academias, como os espaços privados não estiveram
fechadas durante todo esse período, uma parte optou pelas academias. A culinária foi a
atividade de interesse manual mais procurada durante a pandemia, muito deve-se ao fato de
ser uma prática caseira e a facilidade de ter acesso a uma variedade de receitas na internet. Os
encontros com família e/ou amigos diminuíram bastante durante o distanciamento, justamente
pelo nível de sociabilidade destas atividades. Os esportes coletivos e/ou individuais,
normalmente teriam um percentual alto, principalmente por causa do futebol e a
popularização dos campos de futebol society em Natal-RN, cidade de 67,44% dos
participantes. Considerando somente os esportes individuais, a corrida e o ciclismo foram
duas atividades adotadas, que assim como a caminhada, são práticas ao ar livre. Como NatalRN é uma cidade litorânea, as praias são os locais mais procurados como alternativa de lazer,
mas com as restrições, houve uma queda considerável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, compreende-se que o distanciamento social alterou notavelmente os
hábitos de lazer dos participantes nesse período. Práticas de interesse social, físico-esportivo e
artístico, tiveram uma grande redução, enquanto as atividades de interesse virtual foram
potencializadas. Quanto as práticas manuais e intelectuais, duas específicas foram recorrentes,
a culinária e a leitura. O estudo apresenta como limitação a faixa-etária dos participantes,

onde 78,69% estão entre 18 e 26 anos, justificável pelo grande número de universitários
participantes.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: bicicleta; lazer; saúde.
INTRODUÇÃO
No Brasil, com a evolução mundial do vírus da Covid-19, estados e municípios, de
forma descentralizada, suspenderam aulas e eventos, fecharam de negócios não essenciais e
espaços de recreação públicos e privados (MORAES, 2020), para evitar aglomerações e,
consequentemente, a disseminação da doença. Com isso, as possibilidades de esporte e de
lazer acabaram sendo restritas. Como forma de amenizar essas dificuldades, o uso da bicicleta
tem aumentado.
ETNOGRAFANDO NÃO TÃO DE PERTO
Uma das premissas das etnografias é o posicionamento. Etnografar de perto e de
dentro (MAGNANI, 2002) é extremamente importante para a melhor compreensão do objeto
a ser estudado. Porém, com a pandemia, essa forma de fazer teve que ser reinaugurada. Por
razões de saúde coletiva, decidimos desenvolver este estudo de forma menos precisa, ou seja,
sem as participações-observantes, à maneira de Wacquant (2002). Algumas entrevistas foram
presenciais, outras à distância. As observações foram feitas de dentro do carro ou a pé, sempre
mantendo a distância e o uso de dispositivos de proteção. Como meio de proteger as
identidades, os nomes dos grupos foram modificados. O presente estudo, estruturado na
etnografia, visa compreender como os citadinos de Caçapava do Sul/RS se apropriam da
bicicleta como lazer e ao mesmo tempo se contradizem em seu uso.
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Na cidade, existem três grupos de ciclistas: dois surgidos pré-pandemia e um há pouco
tempo, em que todos nasceram do discurso de promoção de saúde através da prática ao arlivre no tempo destinado ao lazer. O Giro nasceu, no verão de 2019, por iniciativa de quatro
funcionárias da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), com o objetivo de
qualidade de vida. O segundo, Ciclo, no mês de setembro do mesmo ano, foi fundado em uma
garagem por oito membros, em que a ideia inicial era criar uma associação de ciclista, mas
que, em razão da burocracia, logo fora descartada. O terceiro, surgido em 2021 e batizado de
Pedal.
O PEDAL NA CIDADE
Caçapava é uma cidade alta e costuma ser úmida e gelada. Quando chegamos ao local
era primavera. Por sorte, não pegamos o frio que os queixosos caçapavanos relatavam.
Talvez, o clima mais ameno da estação tenha proporcionado o fenômeno avultado aos nossos
olhos. Possivelmente, as temperaturas mais altas tenham incitado o aumento de ciclistas pela
cidade, o que não deveria ter ocorrido no inverno.
No que tange a circulação, o fato de muitos cidadãos estarem pedalando não gerou
estranheza. Bem pelo contrário. Alentava em saber sobre o interesse na efetivação de práticas
corporais ao ar livre. Contudo, o que realmente nos impressionara não fora isso, mas as
multidões aglomeradas. Começamos assim a questionar os discursos pautados em promoção
da saúde física e mental. Passamos a olhar como contraditórios, haja vista, ao deixar de tomar
os devidos cuidados, aumentaria o fluxo do Corona Vírus e sobrecarregando o sistema de
saúde público.
Atrás das respostas continuamos a analisar o comportamento dos membros dos
grupos. Não foram raras as vezes que avistamos ciclistas aglomerados e sem máscaras no
acostamento da rodovia BR 392, como, em um sábado de manhã, próximo à linha Santa
Bárbara, em que, mais de dez ciclistas amontoados, contrariando as orientações de saúde,
faziam fotografias da equipe. Esse não foi caso isolado. Outros aconteceram como, em janeiro
de 2021, no Pedal Solidário. A publicidade do evento atentava para o uso de máscaras, só que
a maioria aglomerava-se e não portava a proteção. Ou, no caso, do dia 29 de maio, em frente à
Igreja Matriz, em que componentes do Pedal se amontoavam nos degraus da escadaria para

serem fotografados. Por causa desses comportamentos, alguns membros se afastaram desses
grupos para praticarem individualmente ou com a família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os grupos, ao buscarem a atividade física como meio de promoção ao lazer e à saúde,
acabavam por negligenciar cuidados primordiais durante a pandemia, indo contra o próprio
objetivo inicial. Desse modo, é preciso alertar para a necessidade de se manter todos os
cuidados com a saúde, visto que a observância de uns não é salvo conduto para o descarte de
outros.
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RESUMO
Objetivo: verificar o processo de recepção e apropriação do referencial teórico eliasiano no
campo do lazer no Brasil. Metodologia: para a realização deste estudo de cariz bibliométrico
foram mapeados 8 dos principais periódicos da área de Educação Física. Resultados: dentre
os principais, cabe mencionar que, a apropriação do referencial eliasiano é ainda recente e
muitas das vezes mobilizado de forma incidental. Conclusões: depreende-se que a recepção e
a apropriação estão em estágio inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Produção Científica; Norbert Elias
INTRODUÇÃO
Como é sabido, Norbert Elias foi um dos grandes nomes da sociologia do século XX.
Com formação ampla assente em diferentes campos do conhecimento, o teórico alemão pôde
colocar em sua agenda de trabalho uma infinidade de temas sociais. Dentre os diversos
escopos de pesquisa que investigou no decorrer de aproximadamente sete décadas de
trabalho, não há como não mencionar as suas contribuições no campo do esporte e do lazer
(ELIAS; DUNNING, 1992). Desde o início da década de 1960, quando começou a trabalhar
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com temáticas esportivas juntamente a Eric Dunning, foram quase 30 anos de produção
destinados a compreensão do desporto e do lazer das sociedades medievais e contemporâneas
(OLIVEIRA, 2018). Em linhas gerais, a discussão desses temas, não apenas rendeu ao teórico
o título de sociólogo do esporte como abriu portas para que outros empreendimentos do seu
referencial, uma vez pouco conhecidos, pudessem ser notados (DUNNING, 2011).
Foi assim que, a partir da década de 1970, o trabalho de Elias começou a se disseminar
pela Europa e alcançar outras regiões do mundo na década seguinte. No Brasil, ao que tudo
indica, pelo menos até onde se há registros mais contundentes na literatura, o trabalho do
autor começou a se disseminar com mais intensidade somente a partir de 1990 (OLIVEIRA et
al. 2021). Interessante mencionar que esse processo de recepção começou, em grande medida,
por via de pesquisadores da área de Educação Física que buscavam suporte teórico para a
análise de suas pesquisas no país, o que de certa forma endossa o potencial do trabalho do
autor no campo dos estudos do esporte e do lazer (OLIVEIRA, 2018).
Não obstante, em que pese esse cenário de 30 anos de recepção do autor no país, não
se sabe de que forma o referencial tem sido acionado nas diferentes interfaces de produção da
área, como por exemplo o caso do lazer, um dos subcampos em que o sociólogo não só se
ocupou a estudar como também desenvolveu e apresentou uma teoria geral do lazer. Dessa
forma, sabendo que o trabalho de Elias foi recepcionado por diferentes áreas da Educação
Física, esse estudo elencou como objetivo verificar o processo de recepção e apropriação do
referencial teórico eliasiano no campo do lazer no Brasil.
METODOLOGIA
A presente pesquisa trata-se de um estudo de carater bibliomético, sistemático,
descritivo com incursões quantitativas e qualitativas. Para a realização da pesquisa, foram
eleitos 8 periódicos da área de Educação Física no Brasil, a saber: [1] Licere; [2] Movimento;
[3] Motrivivência; [4] Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE); [5] Pensar a Prática;
[6] Journal of Physical Education (JEP/UEM); [7] Motriz; [8] Revista Brasileira de Educação
Física e Esporte (RBEFE). Como critério de escolha das revistas, adotou-se aquelas que
estavam melhor estratificadas no Qualis e que recepcionavam estudos da área sociocultural.
Para a coleta de dados, foram realizados o download de todos os manuscritos das
revistas desde o primeiro número até o mais recente (1979-2021), totalizando um recorte de

aproximadamente 42 anos de produção. Na sequência, através do descritor Elias e por meio
da ferramenta control find, localizaram-se os artigos que de alguma forma citavam o autor no
corpo texto. Após esse primeiro refinamento, encontraram-se o total de 538 documentos com
menção ao teórico. Por fim, através da leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves,
encontraram-se 135 (25,09%) textos relacionados ao campo do lazer.
Em termos de organização e análise dos dados, procurou-se inventariar os anos de
publicação dos artigos; os principais temas investigados em consonância com o lazer; as
principais obras mobilizadas do referencial eliasiano; e a apropriação teórica dos autores
dentro das revistas e das intituições que são filiados. Para a análise qualiatativa da apropriação
teórica, mobilizou-se o protocolo de classificação sugerido por Catani, Catani e Pereira
(2001). De acordo com os autores existem três tipos de apropriação teórica: [1] “incidental”
cuja a citação do autor acontece de forma inconsciente ou de maneira muito aligeirada no
texto; [2] “conceitual tópica” cuja a mobilização do autor dá-se de forma consciente, porém
não sistemática; [3] “modo de trabalho” cujo pesquisador reveste toda a pesquisa por meio do
referencial teórico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, como primeiro dado a ser socializado, apresenta-se no gráfico a seguir o
processo de recepçao do referencial eliasiano no campo do lazer de acordo com o ano de
publicação dos textos nas revistas investigadas. Como pode-se verificar no dado em tela, a
primeira publicação é do ano de 1997, de um artigo publicado na “Movimento” a respeito de
um estudo etonográfico no campo do futebol. No manuscrito, em dado momento, o autor
mobiliza a obra busca da excitação para endossar um dos seus argumentos acerca das tensões
e excitações vivenciadas no futebol amador enquanto prática de lazer em Porto Alegre
(STIGGER, 1997). Ainda observando o gráfico 1, é possível notar que os artigos sobre a ótica
eliasiana só se intensificam na última década, sobretudo nos últimos anos.

Gráfico 1 - Recepção do referencial teórico eliasiano no campo do lazer a partir
de periódicos da Educação Física

Fonte: Autoria Própria

A seguir, na Figura 1, a nuvem de palavras juntamente com o inforgráfico ao lado
informam quais são as principais temáticas associadas à discussão do lazer.
Figura 1: Temáticas associadas ao campo do lazer sob a perspectiva do referencial teórico eliasiano

Fonte: Autoria Própria

Conforme é possível verificar nos dados socializados, o esporte parece estabelecer
uma estreita relação com as discussões do lazer. Ou seja, em determinados estudos, os autores

estudam o desporto como uma prática de lazer. Na mesma direção, destaca-se também as
discussões acerca das políticas públicas de lazer e das atividades de aventura, em especial
aquelas desenvolvidas na natureza. Em linhas gerais, o referencial eliasiano tem servido de
suporte para inúmeros escopos de pesquisa, sobretudo o referencial que aborda a temática do
esporte e do lazer localizado na obra “A busca da excitação”, que por sinal, é livro mais
referendado segundo os dados aqui coletados (Tabela 1).
Tabela 1: Obras mais acionadas do referencial teórico eliasiano
Obra mobilizada
f
%
A busca da excitação
92
52,27%
O processo civilizador
34
19,32%
Sobre o tempo
11
6,25%
Introdução à sociologia
8
4,55%
Os estabelecidos e os outsiders
8
4,55%
A sociedade dos Indivíduos
5
2,84%
A sociedade de corte
4
2,27%
Teoria simbólica
4
2,27%
Os alemães
1
0,57%
A solidão dos moribundos
1
0,57%
Nenhuma obra citada
8
4,55%
Total
176
100,00%
Fonte: Autoria Própria

Como verificado na tabela 1, a obra “A busca da escitação” é o livro mais utilizado no
âmbito dos estudos do Lazer. Provavelmente a discussão ampla entre lazer e trabalho,
seriedade e prazer, tensão e excitação, associada à leitura biopsicossocial das pulsões
humanas forneçam um quadro teórico robusto para enfrentar as discussões atreladas à
temática do lazer (ELIAS; DUNNING, 1992). No entanto, em que pese tal obra seja cara à
Educação Física, o potencial do trabalho do autor não se restringe apenas a esse livro,
existindo, é claro, outras produções ainda de maior poderio teórico como as obras “O
processo civilizador” e “Sobre o tempo” que aparecem mobilizadas pelos autores de acordo
com os dados socializados na tabela em questão.
Não obstante, cabe mencionar que os dados sugerem que há uma vasta literatura
eliasiana ainda ser explorada, em especial, dois livros que parecem pouco mobilizados, a
saber “A sociedade dos individuos” e a “Teoria simbólica”, que talvez sejam as duas obras
que mais tenham a contribuir ao campo Educação Física mesmo que o autor não esteja a falar

sobre o esporte, lazer ou áreas correlatas (OLIVEIRA et al., 2021). Em linhas gerais, nessas
duas obras, o autor está tentando dialogar o biólogico e o social, o cultural e o natural,
discussões que parecem pouco enfretadas ainda dentro da área (OLIVEIRA, 2018).
Possivelmente essa leitura muita restrita apenas “A busca da excitação” tem
comprometido a apropriação dos pesquisadores do campo, pois sem a compreensão de obras
basilares do autor, como “O processo civilizador”, “Introdução à sociologia” e “A sociedade
dos indivíduos” limita o alcançe de interpretação dos autores, incidindo na forma com que o
pesquisador mobiliza e aplica a teoria, como pode-se visualizar nos dados apresentados a
seguir (Tabela 2 e 3).
Tabela 2: Apropriação do referencial teórico dentro das revistas investigadas
Tipo de Apropriação
Revista
n
Incidental
Conceitual Tópica Modo de Trabalho
Licere
80
33 (41,25%)
24 (30,00%)
23 (28,75%)
Movimento
17
6 (35,29%)
7 (41,18%)
4 (23,53%)
Motrivivência
9
8 (88,89%)
1 (11,11%)
0 (00,00%)
RBCE
8
4 (50,00%)
3 (37,50%)
1 (12,50%)
Pensar a Prática
7
3 (42,86%)
3 (42,86%)
1 (14,29%)
JPE/UEM
6
4 (66,67%)
2 (33,33%)
0 (00,00%)
Motriz
6
3 (50,00%)
2 (33,33%)
1 (16,67%)
RBEFE
2
1 (50,00%)
1 (50,00%)
0 (00,00%)
Fonte: Autoria Própria

Percebe-se a partir dos dados da tabela 2 que nem em todas as revistas são
socializados textos com apropriações do “modo de trabalho” eliasiano. Nessa esteira, há de se
destacar a “Licere” não só por ser a revista que mais recebe textos na área do Lazer, como
possui a maior porcentagem de manuscritos com apropriação teórica mais sistemática
(28,75%). Na sequência, na mesma linha, é oportuno mencionar a “movimento” que também

evidencia textos com apropriações teóricas situadas entre um uso “intermediário” e
“ortodoxo” da toeria. Em síntese, a partir dos dados, depreende-se que a “Licere” e a
“Movimento” são os principais sítios de divulgação de estudos eliasianos na área do lazer no
país, ao menos entre as revistas mais conceituadas da Educação Física.
Em termos dos agentes e as suas apropriações dos referenciais, destacam-se a
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Metodista de Piracicaba
(UNIMEP) que apresentaram a menor incidência de apropriação incidental (Tabela 3).

Tabela 3: Apropriação do referencial teórico entre instituições com mais produções científicas
Tipo de Apropriação
Instituições
Média citação das
com mais
n
Conceitual
Modo de
Obras de Elias
Incidental
artigos
Tópica
Trabalho
UFRGS
15
1,20 ± 0,77
9 (60,00%)
5 (33,33%)
1 (6,67%)
UFPR
14
1,71 ± 1,14
2 (14,29%)
7 (50,00%)
5 (35,71%)
UNIMEP
9
1,67 ± 0,87
1 (11,11%)
4 (44,44%)
4 (44,44%)
UEM
9
1,11 ± 0,78
5 (55,56%)
3 (33,33%)
1 (11,11%)
UFES
7
1,00 ± 0,58
4 (57,14%)
0 (0,00%)
3 (42,86%)
Fonte: Autoria Própria

Interessante notar que essa apropriação melhor atribuída a UFPR e a UNIMEP se
relaciona de alguma forma com a média de mobilização das obras, indicando que quanto mais
os autores mobilizam o referencial, mais potencial pode ser a apropriação teórica. Em síntese,
ao investigar o porquê dessa configuração na literatura, percebe-se que tanto a UNIMEP
como a UFPR tem sua contribuição no processo de recepção e disseminação do referencial
teórico do autor pelo país, o que ajudaria explicar essa melhor apropriação da teoria
(OLIVEIRA et al., 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da digressão aqui realizada a respeito dos estudos de lazer sob a ótica
eliasiana, chega-se a conclusão que a apropriação teórica da obra do autor ainda permance em
curso inicial no campo da Educação Física. Como verificou-se, estudos nessa perspectiva só
se intensificaram nos últimos anos, denotando que ainda há uma grande janela para novas
investigações não só no campo do lazer como também em toda a Educação Física. A
propósito, o melhor do Elias ainda está por ser descoberto.

THE RECEPTION AND APPROPRIATION OF THE ELIASIAN
THEORETICAL FRAMEWORK IN THE AREA OF LEISURE IN
BRAZIL
ABSTRACT
Objective: To verify the process of reception and appropriation of the Eliasian theoretical
framework in the leisure field in Brazil. Methodology: To conduct this bibliometric study, 8 of
the main Physical Education journals were mapped. Results: Among the main ones, it is
worth mentioning that the appropriation of the Eliasian referential is still recent and often
mobilized in an incidental way. Conclusions: It is concluded that the reception and
appropriation are at an early stage.
KEYWORDS: Physical Education; Scientific Production; Norbert Elias

LA RECEPCIÓN Y APROPIACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
ELIASIANO EN EL ÁMBITO DEL OCIO EN BRASIL
RESUMEN
Objetivo: verificar el proceso de recepción y apropiación del marco teórico eliasiano en el
ámbito del ocio en Brasil. Metodología: Para llevar a cabo este estudio bibliométrico, se
mapearon 8 de las principales revistas de Educación Física. Resultados: entre los
principales, cabe destacar que la apropiación del referencial eliasiano es todavía reciente y a
menudo se moviliza de forma incidental. Conclusiones: parece que la recepción y la
apropiación están en una fase inicial.
PALABRAS CLAVES: Educación física; producción científica; Norbert Elías
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RESUMO
A implantação das políticas de assistência estudantil nas universidades públicas federais,
tornou o esporte e a cultura direitos a serem fomentados no âmbito universitário. Assim, esse
texto analisa as sugestões dos estudantes com relação ao lazer. Foram classificadas 5.256
respostas e como resultado pode-se concluir que é necessário aprofundar o diálogo entre a
gestão universitária e estudantes para a implantação de uma política democrática de esporte
e lazer.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; esporte, assistência estudantil.
INTRODUÇÃO
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI) iniciou seus trabalhos
na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no ano de 2014 (UFES, 2014). Ela é a
instância responsável por planejar e executar as políticas previstas no Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES). Essas, por sua vez, preveem o atendimento das demandas
estudantis com vistas à sua permanência na universidade, principalmente dos estudantes pobres,
e dentre outras linhas de ação visa atender as áreas de cultura e esporte (BRASIL, 2010).
A Diretoria de Esportes, Lazer e Projetos Especiais (DELPE/PROAECI/UFES),
vinculada a PROAECI/UFES desenvolve trabalhos voltados para o esporte e lazer desde 2017,

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

ano em que foi criada, mas ao longo desse pouco tempo de existência vem enfrentando
problemas relacionados à destinação de verba orçamentária para suas ações e, também, voltados
a um planejamento que contemple uma política de esporte e lazer que reflita os desejos do seu
público.
Diante desses desafios a atual gestão, que teve início em setembro de 2020, buscou
levantar dados iniciais para a proposição de ações de esporte e lazer aos estudantes. Assim, o
objetivo desse trabalho é apresentar a sistematização dos dados levantados, seus resultados e
discutir quais os caminhos que podem ser traçados para a construção democrática de uma
política de esporte e lazer universitário.
O ESPORTE, LAZER E A UNIVERSIDADE PÚBLICA
O esporte como manifestação cultural é direito de todos os cidadãos e cidadãs
brasileiras, é reconhecido no Brasil nas formas de esporte de rendimento, educacional ou de
participação. A Constituição Brasileira em seu Art. 217 (BRASIL, 1988) garante o direito ao
acesso ao esporte e, ao mesmo tempo, determina como prioridade, inclusive para a distribuição
de recursos, a sua forma educacional.
Já o lazer é um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal do Brasil
(BRASIL, 1988). Considerado um fenômeno social, o lazer oportuniza espaço para
manifestações culturais por meio dos interesses físicos-esportivos, artísticos, sociais, manuais,
intelectuais, turísticos, virtuais (DUMAZEDIER, 1980; CAMARGO 1998; SCHWARTZ,
2003), que podem inclusive ser vivenciados nos espaços universitários.
Ribeiro e Marin (2012), por intermédio de um trabalho bibliográfico e documental,
buscaram analisar de que maneira as universidades públicas brasileiras tratam as questões de
esporte e lazer em seus planos de desenvolvimento institucionais (PDIs). As autoras concluíram
que apesar de haver uma discussão acumulada sobre o tema e o fomento à essas práticas nos
PDIs das universidades estudadas, não há ações concretas para a implementação de políticas de
esporte e lazer.
Cardoso et. al. (2020) na busca de identificar os tempos e espaços de lazer na
Universidade Federal do Paraná (UFPR) constataram que há poucos espaços e equipamentos
destinados às experiências de lazer dentro dos campi da instituição. Também observaram que
a demanda dos trabalhos acadêmicos se sobrepõe às atividades de lazer ofertadas. Apesar disso,

puderam apurar que essa oferta, juntamente com um ambiente oportuno, pode possibilitar a
ampliação de experiências de lazer no cotidiano universitário, nesse sentido, propiciando aos
estudantes ressignificar os espaços disponíveis na universidade para que possam aproveitar
melhor o tempo livre em meio ao cotidiano acadêmico.
Assim, para se construir uma política voltada para o esporte e lazer universitário é
importante verificar as condições adequadas de tempos e espaços e descobrir quais as
aspirações dos estudantes. A partir disso, é possível a gestão universitária propor um
planejamento e executar ações viáveis para atender essas demandas.
Portanto, um caminho interessante para a construção de políticas institucionais voltadas
para o esporte e o lazer passa pelo olhar atento às demandas dos estudantes.
METODOLOGIA
Diante da necessidade de se adotar critérios para se pensar novas ações de esporte e
lazer na UFES foi realizada uma análise das sugestões dadas pelos estudantes atendidos pelos
programas de Assistência Estudantil da PROAECI/UFES no que se refere a esse tema. O
levantamento dessas sugestões foi realizado por meio do Portal de Assistência Estudantil (PAE)
que é um sítio eletrônico de uso administrativo interno da universidade, que reúne informações
de cadastro, participação em projetos e sugestões de ações e programas a serem desenvolvidos
pela gestão universitária. O recorte desse levantamento englobou os alunos que entraram no 2º.
semestre letivo de 2016 até os matriculados no 1º. semestre letivo de 2020.
Inicialmente todas as respostas sobre esporte e lazer foram tabuladas em planilhas do
programa Excel®, aleatoriamente, e obteve-se o total de 7.966 sugestões. Com a utilização do
número de matrícula como ferramenta para verificar a ocorrência de respostas iguais
manifestadas pelo mesmo respondente, reduziram-se as sugestões para 5.256. Essas, por sua
vez, foram classificadas de acordo com os interesses culturais do lazer, além de uma categoria
denominada de “extraordinários” para contemplar aquelas que se referiam ao lazer, porém não
se enquadraram em nenhuma dos 7 interesses mencionados.
As sugestões classificadas nas 8 categorias foram agrupadas de acordo com a
similaridade existente entre elas resultando em subcategorias e, a partir disso, foi criado um
glossário para explicitar como esse agrupamento foi realizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É válido mencionar que os resultados representam um recorte de em torno de 10% dos
estudantes matriculados na UFES.
Os interesses físicos esportivos foram as sugestões mais mencionadas, seguidas pelos
artísticos conforme quadro 1.
Quadro 1 – Interesses culturais do lazer
Tipo de interesse

Quantidade

Percentual

Físico-esportivos

3.293 (%)

62,65%

Artísticos

1.057 (%)

20,11%

Intelectuais

302 (%)

5,75%

Sociais

35 (%)

0,67%

Virtuais

51 (%)

0,97%

Turísticos

21 (%)

0,40%

Manuais

21 (%)

0,40%

Extraordinários

476 (%)

9,06%

Total

5.256
Fonte: Os autores

100%

No quadro 2 é possível verificar as subcategorias criadas para cada interesse cultural do lazer.
Quadro 2 – Classificação dos interesses culturais do lazer e suas subcategorias.
Tipo de interesse

Especificações dos interesses

Físico-esportivos

Acessibilidade esportiva e eventos, ginástica, jogos de
rebater, jogos de quadra, jogos de avanço com a bola,
jogos de alvo, atividades aquáticas, lutas e esportes de
confronto, yoga, atletismo, esportes radicais e da
natureza e outros.

Artísticos

Música, teatro e artes cênicas, cinema, espaços
artísticos e palcos, aula de instrumentos musicais,
canto, oficinas, artes e poesia, fotografia e danças.

Intelectuais

Aula de língua estrangeira, leitura e eventos literários,
atividades intelectuais, projetos e feiras científicas e
jogos de tabuleiro, mesa e cartas.

Sociais

Áreas de socialização, confraternizações, festas,
integração entre cursos, atividades de socialização
entre alunos e eventos de interesse jovem e de
interesse social.

Virtuais

E-sports (esportes eletrônicos), clube de e-sports,
campeonatos de e-sports, games e campeonatos de
LOL.

Turísticos

Passeios, passeios ecológicos, passeios na UFES,
passeios na natureza, viagens, viagens de lazer,
viagens a cidades históricas e acampamento.

Manuais

Bricolagem, oficinas de artesanato, oficinas de
reciclagem, oficinas de costura, oficinas de bordado e
jardinagem.

Extraordinários

Incentivo e continuidade, atividades organizadas por
entidades estudantis, eventos, infraestrutura e pessoal,
oficinas e cursos, jogos e outros.
Fonte: Os autores

Das atividades elencadas pelos estudantes como as mais desejadas em usufruir na UFES
tivemos aquelas relacionadas aos interesses físico-esportivos com 62,65%. Dentre essas
atividades, as mais solicitadas foram as de ginástica correspondendo a 19,6%, que contemplam
as ginásticas de academia, as atividades ao ar livre, bem como as corridas de rua e caminhadas.
Em seguida, com 15,5% vieram as atividades aquáticas que incluíram hidroginástica e natação.
Os interesses artísticos corresponderam a 20,11% da atenção dos alunos, e teve como
atividade mais solicitada a dança com 41%. Em seguida, foi apontado por 5,75 dos respondentes
os interesses intelectuais com destaque o desejo em cursar aulas de línguas estrangeiras (47,4%)
e jogos de tabuleiro, mesa e carteado (31,5%).
Entre os demais interesses tabulados e apontados pelos estudantes tivemos os sociais,
representados pela indicação majoritária das atividades de socialização entre alunos (31,4%),
os virtuais apontando os E-sports (70,6%) como atividade prevalente a ser realizada, os turísticos
apontando o desejo por viagens diversas (40,2%) e, finalizando, os interesses extraordinários
representados, principalmente, pelo pedido de incentivo e continuidade (47,2%) de projetos e vivências
socioculturais de lazer já promovidas pela universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em que pese os limites do público que respondeu às sugestões do PAE podemos
considerar que as aspirações apresentadas pelos estudantes refletem a necessidade de se
intensificar o diálogo para a construção de uma política de esporte e lazer universitário na
UFES. Também é importante analisar os impeditivos do desenvolvimento e sucesso de

vivências do âmbito do lazer implantadas antes da pandemia para se pensar ações focadas para
a sua promoção.
Na UFES temos a disposição diversos espaços e equipamentos para o usufruto do lazer,
entretanto pode-se constatar que é possível otimizar seus usos a partir da criação de identidade
entre o público e esse espaço, uma vez que a universidade é vista, prioritariamente, como um
local de estudo e pesquisa.
Outro problema que é preciso ter atenção é o da prevalência da demanda acadêmica em
detrimento das atividades de lazer, impossibilitando o equilíbrio entre as dimensões lúdicolaboral no contexto universitário.
Devemos ponderar que esse levantamento não foi feito levando em consideração os 4
campi da universidade, com suas especificidades, dessa forma vemos a necessidade de uma
investigação mais profunda e de ampla abrangência, pensando no perfil dos estudantes
relacionando-o ao campus o qual ele frequenta. Assim, uma das soluções para aperfeiçoar o
conhecimento sobre as demandas dos estudantes já está sendo providenciado via mapeamento
sociocultural.
Esperamos com esse trabalho contribuir com reflexões acerca do lazer na universidade
e ampliar as trocas de experiência com outras universidades sobre o tema.

UNIVERSITY STUDENT’S LEISURE ENJOYMENT ASPIRATIONS
ABSTRACT
The implementacion of student assistance policies in federal public universities turned sport
and culture into rights to be promoted at the university level. Thus, this text analyses the
suggestions of students regarding leisure. Were classified 5.256 responses and as a result it
can be concluded that it is necessary to deepen the dialogue between university management
and students for the implementation of a democratic sport and leisuere policy.
KEYWORDS: leisure; sport; student assistance

ASPIRACIONES PARA EL DISFRUTE DEL OCIO DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
RESUMEN
La implementación de políticas de asistencia al estudiante en las universidades públicas
federales convirtió el deporte y la cultura en derechos en ámbito universitario. Así, este texto
analiza las sugerencias de los estudiantes sobre el ocio. Se clasificaron 5.256 respuestas, por
lo que se puede concluir que es necesario profundizar el diálogo entre la dirección
universitaria y los estudiantes para la implementación de una política democrática de deporte
y ocio.
PALABRAS CLAVES: ocio, deporte, asistencia al estudiante
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AS CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE A
RUA E AS EXPERIENCIAS DE LAZER: UM ESTADO DA ARTE1
Clóvis Jacob Martins,
Universidade Federal do Paraná
Simone Aparecida Rechia,
Universidade Federal do Paraná.
RESUMO
Essa investigação versa sobre a possibilidade de a rua ser mais um espaço urbano
potencializador das experiências de lazer do indivíduo urbano. Para confirmar tal
possibilidade buscou-se, por meio de uma investigação qualitativa do tipo estado da arte na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) a partir dos trabalhos publicados no
período entre janeiro de 2000 até dezembro de 2020 compreender o que mostravam tais
investigações. Dos 342 trabalhos listados foram lidos e analisados integralmente 13
trabalhos sob a perspectiva da Análise de Conteúdo preconizada por Bardin (2011), os
demais excluídos não contemplavam a temática investigada, não apresentavam os termos
lazer ou rua nas suas discussões e, ainda não apresentavam relações com a investigação, de
modo que por meio dos trabalhos lidos pôde-se chegar à conclusão de que a rua é também
mais um, dentre tantos outros, um espaço potencializador das experiências de lazer e
articulador das práticas de educação.
PALAVRAS-CHAVE: Rua; Lazer e Educação.

INTRODUÇÃO
As cidades contemporâneas dispõem de muitos espaços públicos e privados para seus
cidadãos desfrutarem no seu tempo livre disponível as potencialidades da experiência de
lazer. Nesse sentido a rua, como um espaço de livre acesso pode ser cogitado como mais um
dispositivo para tais vivências.
O que mostram as teses e dissertações brasileiras, publicadas nos últimos vinte anos,
acerca da relação entre as experiências de lazer e as ruas das grandes cidades é o que se
pretende averiguar e discutir nesse trabalho.
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Para tal buscou-se, por meio de uma busca avançada, na Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD) os termos rua e lazer, tendo em vista encontrar as
contribuições e as implicações apresentadas tanto as teses quanto nas dissertações.
A seleção e as análises seguiram os critérios tais quais preconizados por Bardin (2011)
e o tipo de pesquisa realizado foi um estado da arte com a intenção de averiguar o panorama
geral das investigações brasileiras sobre a temática.
METODOLOGIA
Foi realizada uma investigação de abordagem qualitativa do tipo estado da arte com
vistas a mapear e analisar o que as pesquisas acadêmicas, teses e dissertações, evidenciam por
meio dos termos rua e lazer as relações, contribuições e implicações que se estabelecem a
partir dos usos da rua como um espaço de lazer nas cidades.
A partir dos dados encontrados e da análise dos mesmos por meio da técnica de
Análise de Conteúdo (AC) proposta por Bardin (2011) foi possível identificar usos plurais das
ruas das grandes cidades dentre os quais também se evidenciou as experiências de lazer nas
mesmas.
RESULTADOS
A busca foi realizada no ano 2021 na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) e teve como critério para a busca avançada os termos rua e lazer, dos
últimos vinte anos, ou seja, teses e dissertações publicadas entre janeiro de 2000 e dezembro
de 2020.
Foram encontrados 342 estudos acadêmicos que passaram por algumas fases de
seleção. Incialmente foram lidos os títulos e descartados, dentre outros critérios, aqueles que
não continham os termos rua e, ou lazer. Após essa leitura prévia foram selecionadas 96
pesquisas das 342.
Das 96 foram lidas o resumo e, a partir dessa leitura restaram 33 estudos que iam de
encontro com a temática investigada. As 33 pesquisas selecionadas foram salvas em dois
arquivos distintos, uma para as 26 dissertações (D) e outra para as 7 teses (T). Não foram
encontradas 7 pesquisas, que por essa razão foram descartadas, contabilizando 26 trabalhos
para a próxima fase.

Após a leitura da introdução das 26 teses e dissertações foram selecionados 13 estudos
para leitura integral e análises segundo as premissas da AC ditadas por Bardin (2011). Dos 13
estudos selecionados 4 são teses e 9 dissertações.
Os resultados apresentados pelos estudos, de modo geral indicam uma relação entre a
rua e as experiências de lazer assim como vislumbram o potencial educativo dessa
conjugação, sem ser o objetivo principal. As ruas potencializam tais experiências, assim como
elas se mostram plurais na sua utilização e no enriquecimento das experiências urbanas.
DISCUSSÃO
De modo geral observou-se uma grande preocupação por parte dos pesquisadores em
definir e conceituar tanto o termo lazer quanto o termo rua em suas pesquisas. Da mesma
forma foram utilizados, a grosso modo, na maioria dos trabalhos os estudos e o conceitos do
francês Joffre Dumazedier (1979, 1976) para a definição do lazer.
Não obstante, vale destacar que ele não foi o único autor utilizado, de modo que as
definições apresentaram várias combinações e múltiplas possibilidades interpretativas sempre
destacando seu caráter necessário e relevante para os indivíduos urbanos.
A rua, também de modo generalizado, foi apresentada como um dispositivo
fundamental para a experiência urbana e de lazer. Sobre ela foram destacadas seu caráter
plural de sociabilização, da vitalidade urbana, das relações identitárias e de seu caráter
urbanamente integrador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscar na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) as
pesquisas publicadas nos últimos 20 anos tinham como prerrogativa compreender como os
estudos apresentavam a rua e o lazer e se haviam relações entre elas.
Foi possível por meio das análises dos trabalhos acadêmicos constatar que a rua
também é mais um, dentre tantos outros, espaço no qual os indivíduos urbanos podem
vivenciar as experiências de lazer para além da utilização como um meio de passagem e de
transportes. Muito embora não se negue que a rua seja um espaço de disputas.
Essa investigação de abordagem qualitativa do tipo estado da arte contribuiu
significativamente para a compreensão dos fenômenos da rua e do lazer enquanto

possibilidade de experiências que se completam e possibilitam uma educação urbana num
sentido sistêmico, holístico e ecologicamente profunda nos termos de Capra (2003, 2006).
Depreendeu-se, a partir das leituras e análise que, muito embora foram encontrados
342 estudos brasileiros, ainda se faz necessário ampliar as discussões sobre as relações que se
dão entre a rua e as experiências de lazer, uma vez que a rua é um espaço que é, como afirma
Jacobs (2013, p. 25) “fator de vida das cidades”, podendo ser também educador e educativo já
que é pelas experiências que se apreende e compreende o mundo tal qual o é e qual este pode
ser.
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ATIVIDADES FÍSICAS NO LAZER E AS QUESTÕES DE GÊNERO: A
RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS E PROGRAMAS PÚBLICOS1
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Universidade Federal de Uberlândia (UFU)/Universidade de São Paulo (USP)
Inaian Pignatti Teixeira,
Universidade de São Paulo (USP)
Ricardo Ricci Uvinha,
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RESUMO
Este estudo analisou o envolvimento em atividades físicas realizadas no lazer (AFL) de
mulheres residentes na cidade de São Paulo/SP e sua relação com espaços e programas
públicos de lazer. Verificamos que as participantes do estudo que identificam locais públicos
próximos a suas residências, bem como, conhecem e participam de programas de AF
possuem uma maior probabilidade de atenderem as recomendações da OMS sobre a
realização de AFL.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; gênero; espaços.
INTRODUÇÃO
Notamos atualmente uma robusta evidência sobre o fato de que o gênero desponta
como um indicador relevante, especialmente no que se refere as experiências realizadas no
âmbito do lazer. Mulheres usualmente se envolvem com menor frequência na prática de
atividade física no lazer (AFL) (IBGE, 2015; BONALUME, ISAYAMA, 2018). Estes
resultados são identificados não apenas em estudos populacionais, mas em estudos empíricos,
qualitativos, epidemiológicos, exploratórios.
Ao dar destaque às reflexões sobre os espaços e programas públicos destinados ao
lazer, reconhecemos que o uso destes espaços é influenciado por fatores sociais, culturais e
ambientais (FERMINO, et al., 2013; MANTA et al., 2019), e que a utilização destes pode
estimular um maior envolvimento de pessoas em experiências no lazer.

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo
(FAPESP)
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Destacamos assim, a importância de estimular a ocupação dos espaços públicos, por
meio de ações culturais, como danças, artes, atividades físicas, ampliando a diversidade de
expressões, sem nenhuma distinção de gênero, classe social, raça/cor, entre outros aspectos.
Nesse sentido, ao considerar que o envolvimento em AFL de mulheres está abaixo da média
da população brasileira (IBGE, 2015), surgem inquietações sobre o uso de espaços e
programas públicos.
OBJETIVO
Este estudo objetivou associar o envolvimento em atividades físicas realizados no
lazer de meninas e mulheres residentes na cidade de São Paulo/SP e a existência de espaços
públicos, o conhecimento e a participação em programas públicos destinados a estas
atividades.
METODOLOGIA
Trata-se do recorte de uma pesquisa realizada utilizando a linha de base do Inquérito
de Saúde de São Paulo (ISA)2. Possui natureza quali-quantitativa. A amostra foi composta por
meninas e mulheres que participaram do ISA, realizado em São Paulo nos anos de 2014/2015.
Como critérios de inclusão, todas as pessoas 12 anos ou mais eram elegíveis a participar do
estudo. O ISA é um inquérito multicêntrico de saúde3. Em 2014/2015 a amostragem do ISA
foi feita por conglomerados e estratificada em dois estágios tendo como base geográfica as
cinco áreas de saúde da cidade de São Paulo vigentes até 2014 (norte, centro-oeste, sudeste,
sul, leste). Os domicílios foram sorteados nos setores censitários e as entrevistas foram
realizadas presencialmente.
Para avaliação da prática de AFL foi utilizado a Seção 4 do International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ). Para responder o objetivo deste estudo, foi utilizado o Bloco
K do questionário, com as seguintes questões: “Próximo à sua residência existem locais
públicos (praça, parque ou rua) adequados para a prática de atividade física? O(a) Sr.(a)

Projeto temático: “Ambiente Construído, Atividade Física e Estado Nutricional em Adultos: Um
Estudo Longitudinal”. A equipe deste projeto é comporta pesquisadores da Escola de Artes Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo, em parceria com grupos nacionais e internacionais.
3
Informações
disponíveis
no
site
<
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/isacapitalsp/>
2

conhece algum programa público no seu município de estímulo à prática de atividade física?
O(a) Sr.(a) participa desse programa?”, com as opções de resposta de Sim ou Não.
Para investigar a associação das variáveis foram utilizadas as análises de quiquadrado. O nível de significância adotado foi de alfa <0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 2276 meninas e mulheres da cidade de São Paulo, com idades
entre 15 e 91 anos (média 50,85 anos). A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos das
respondentes.
Tabela 1 – Dados sociodemográficos das participantes do ISA(2014/2015) e a relação com o
envolvimento em AF (n=2276)
Variável

% (n)

Atende as
recomendações da
OMS (n)
Sim
Não

Cor/etnia
branca

51,8 (1179)

180

999

preta

10 (228)

33

195

amarela

1,8 (42)

7

35

32,1 (731)

94

637

3 (7)

11

67

3,4 (78)

1

6

parda
indígena
outras
não respondeu

3 (7)

Tem filhos

65 (1479)

212

672

Não tem filhos

34,5 (785)

113

1267

Não respondeu

0,5 (8)

2

6

Sem companheiro/a

56,8 (1293)

176

1117

Com companheiro/a

42,9 (977)

150

827

0,1(2)

1

1

menor/igual 4 anos

15,5 (352)

32

320

5 a 9 anos

29,4 (669)

68

601

10 a 12 anos

33,9 (772)

103

669

>12 anos

20,7 (472)

124

328

0,3 (7)

0

7

<=1SM

43,9 (999)

117

882

>1SM e < 3SM

28,8 (656)

117

539

>3SM

15,5 (136)

42

94

Não respondeu
Escolaridade

não respondeu
Renda per capita

não respondeu
15,5 (352)
29
Fonte: Elaboração dos/das autores/as
Legenda: OMS – Organização Mundial da Saúde; SM – Salário-Mínimo
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As meninas e mulheres participantes do ISA se envolvem pouco em AFL, em especial,
as mulheres com filhos (65%), com menos de 12 anos de escolaridade (78,8%), e que
recebem menos de 3 salários-mínimos (72,2%). O estudo realizado por Bonalume e Isayama
(2018) corrobora com os dados aqui apresentados sobre o baixo envolvimento de mulheres
em atividades físico-esportivas, devido especialmente aos fatores culturais e sociais que ainda
influenciam nesta relação.
Diferentemente, Dias et al., (2020) ao analisar os dados do VIGITEL no período de
2006 a 2016 sobre a realidade de São Paulo/SP, evidenciou um aumento de 7,9 pontos
percentuais na prática de exercícios físicos/esportes no lazer ao longo dos 11 anos de
observação. Os principais destaques foram as evoluções anuais gradativas da prevalência no
envolvimento destas atividades por mulheres, pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos e para
pessoas com baixa escolaridade (até 8 anos de estudo). Os autores justificam estes resultados
a possíveis relação com ações implementadas ao longo dos últimos 15 anos na cidade, como
por exemplo o Ruas de Lazer, as Ciclofaixas e a revitalização dos parques.
Assim, buscamos aprofundar as reflexões sobre a existência de locais e programas
públicos. A Tabela 2 apresenta os dados de associação entre o envolvimento em AFL e estas
variáveis.

Tabela 2 – Associação dos dados sobre espaços públicos, programas e participação nos
programas e o envolvimento em AFL de meninas e mulheres residentes na cidade de SP
(n=2276)
Variáveis

%n
Meninas e
mulheres

Atende as
recomendações
da OMS sobre os
níveis de AF (n)
Sim
Não

p

Existência de locais públicos
Sim

53,2 (1211)

215

996

Não

42,5 (968)

996

849

Sim

23,2 (527)

108

419

Não

75,4 (1717)

216

1501

Sim

2,5 (58)

28

80

Não

20,6 (469)

30

389

0,001

Conhece programas públicos
0,000

Participa de programas públicos
0,000

Fonte: Elaboração dos/das autores/as
Legenda: OMS – Organização Mundial da Saúde; AF – Atividade Física. Nível de
significância adotado p<0,05

A existência de locais públicos (p=0,001), o conhecimento de programas públicos
(p=0,001) e a participação nestes programas (p=0,001) estiveram associados ao cumprimento
das recomendações para a prática de AFL, em que mulheres que identificam locais públicos
próximos as suas residências, conhecem e participam dos programas existentes, são as que
mais se envolvem em AFL.
A pesquisa realizada por Dias et al., (2020) corrobora com este resultado,
evidenciando um possível impacto das ações no âmbito das políticas públicas municipais de
SP. Outro estudo realizado que se debruçou sobre a realidade dos adultos da cidade de S�
o
Paulo, constatou que as pessoas que tinham pelo menos dois espaços em um raio e 500m de
suas residências tiveram mais chances de realizar AFL (FLORINDO et al., 2017). Assim,
torna-se necessário que as políticas públicas intersetoriais de esporte, lazer, saúde, mobilidade
urbana, segurança pública e infraestrutura elaborem ações em bairros que ainda não recebem
a devida atenção do poder público, principalmente bairros periféricos.
Agrizzi et al. (2021) ao analisar o conhecimento sobre locais públicos de esporte e
lazer nas capitais brasileiras e sua relação com fatores sociodemográficos e ambiente urbano,
observou que metade dos investigados (56,6%) afirma conhecer locais públicos destinados à
prática de esporte e lazer, sendo os homens com maior escolaridade o grupo mais incidente.

Destacamos assim, a necessidade de uma análise específica sobre a realidade das mulheres e a
utilização de espaços e programas públicas para a prática de AFL.
Estes argumentos são reforçados pela revisão sistemática realizada por Fermino e Reis
(2013) onde não foram encontrados estudos que se debruçam sobre os debates de gênero e o
uso dos espaços públicos. Os aspectos ambientais pouco convidativos às mulheres podem
contribuir com as reflexões sobre o baixo envolvimento de mulheres nestas experiências.
Neste mesmo estudo é observado que homens, jovens, fisicamente ativos e com residências
próximas aos espaços possuem maiores possibilidades de utilizarem locais públicos “quando
comparado a uma mulher com idade mais avançada, fisicamente inativa e que reside distante
do local” (FERMINO; REIS, 2013, p.531).
Ainda neste sentido, o estudo realizado por Ferreira et al., (2019) faz relação com
dados aqui apresentados, em que somente 20% da amostra investigada declarara conhecer
algum programa público, sendo que 90,3% dos respondentes não praticavam AF nos
programas existentes. Além disso, as mulheres afirmam conhecer mais os programas ao
comparar com os homens, porém, destacam a grande proporção de indivíduos no geral que
não demonstram interesse em participar das atividades propostas (FERREIRA et al., 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados neste estudo destacam a importância dos locais e programas
públicos para o incentivo à prática de AFL. Evidenciamos que as meninas e mulheres,
apresentam um envolvimento baixo em AFL (2,5%), mas, o fato de identificar espaços
públicos para a prática, conhecer e participar de programas públicos está associado à cumprir
as recomendações de prática de AFL da OMS, isto é, à serem fisicamente ativas.
Reforçamos então, a importância do uso dos espaços e programas públicos como
formas de vivência crítica e criativa do lazer, merecendo esforços das políticas públicas em
âmbito federal, estadual e municipal para que os espaços, programas e ações destinados às
atividades físicas dialoguem com as demandas da população. É necessário que estas
iniciativas sejam estrategicamente planejadas, de modo a gerar interesse e engajamento de
diferentes públicos, bem como, minimizar as restrições de acesso de todas as naturezas.

LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY AND GENDER IN RELATION
WITH PUBLIC SPACES AND PROGRAMS
This study analyzed the involvement in leisure-time physical activities of women living in the
city of São Paulo/SP and its relationship with public spaces and leisure programs. We found
that participants who identify public places close to their homes, as well as know and
participate in physical activities (PA) programs, are more likely to meet the WHO
recommendations on the performance of PA.
KEYWORDS: leisure; gender; spaces.

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL OCIO Y CUESTIONES DE GÉNERO:
LA RELACIÓN CON LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS
RESUMEN
Este estudio analizó la participación en actividades físicas realizadas en el ocio de las
mujeres que viven en la ciudad de São Paulo/SP y su relación con los espacios públicos y los
programas de ocio. Encontramos que las participantes que identifican lugares públicos cerca
de sus casas, así como que conocen y participan en programas de AF tienen más
probabilidades de cumplir las recomendaciones de la OMS sobre la realización de
actividades físicas de tiempo libre.
PALABRAS CLAVES: ocio; género; espacios.
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RESUMO
O estudo de caso analisa o cinema enquanto vivência de lazer para um grupo de pessoas,
moradores de uma cidade no interior da Bahia, com faixas etárias e experiências distintas.
Para a obtenção das informações foi aplicado um questionário misto, permitindo entender
que o cinema, como espaço-tempo de lazer, promove saberes e experiências consideradas
exitosas do ponto de vista das sensações, do respeito às identidades socioculturais e as
diferentes visões de mundo.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Lazer; Experiências.

INTRODUÇÃO
O cinema se organiza como um elemento de função social que visa atender, em sua
maior parte, ao meio de entretenimento e ao serviço da indústria cultural, podendo assumir
um papel manipulador das massas. No entanto, ele também pode proporcionar ao espectador
uma experiência crítica, e até uma transformação do ser a partir de momentos de recepção e
reflexão estética, sendo, ao mesmo tempo, objeto artístico e de potencial crítico, com a
possibilidade de ir além do mero entretenimento, mas, principalmente, como veículo de
educação pelo lazer.
No final do século XX, mais especificamente em 1896, na cidade do Rio de Janeiro,
houve a primeira exibição cinematográfica no Brasil, onde atualmente funciona o teatro
Glauber Rocha. Em 1909, inaugura-se o primeiro cinema brasileiro, o Cine Soberano, hoje é
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chamado de Cine Íris, também na cidade do Rio de Janeiro, àquela época capital do país
(MAGALHÃES, 2015).
A partir deste momento, tem-se no Brasil, a legitimação cultural do cinema, mais
particularmente na década de 1930, e esta é considerada como o apogeu da indústria
cinematográfica, alcançando, inclusive, cidades interioranas, apontando mudanças que
trouxeram consequências diretas para o campo cultural e, claro, à vivência do lazer. Assistir
filmes é uma experiência de lazer desfrutada de diferentes maneiras na atualidade e, entre as
décadas de 1950 e 1970, destacava-se a nova possibilidade de ir ao cinema como forma de
divertimento e reflexão sobre o que era projetado em tela, articulando uma nova gestação do
lazer urbano à época (COUTO, 2016). Sem falar no fascínio que as produções causavam às
pessoas, com seus impactantes efeitos visuais e estéticos, despertando na população emoções
das mais variadas possíveis.
Consolidado como sétima arte, o cinema passa pela tensão da popularização da
televisão, cada vez mais pujante a partir da década de 1950 (SALES, 2017), competindo,
agora, no século XXI, também com as plataformas de streaming e as programações dos canais
fechados. É sobre esse contexto que a nossa pesquisa visa analisar o cinema enquanto
vivência de lazer e experiência intergeracional de sujeitos de uma cidade interiorana da Bahia,
constituídos histórica, social e culturalmente de valores, singularidades e subjetividades
diferentes para seus tempos.
Para tanto, este estudo de caso, contou com a aplicação de um questionário misto para
dez pessoas: cinco indivíduos maiores de 60 anos de idade; e cinco indivíduos entre 30 e 35
anos de idade – ambos os grupos compostos por 2 homens e 3 mulheres, variando em
aposentados, autônomos e professores. Cumprindo com as medidas de isolamento social,
consequentemente, de maneira segura para com a saúde das pesquisadoras e demais
participantes, a aplicação do questionário aconteceu via dispositivo tecnológico (WhatsApp)
no mês de julho do ano de 2020. Pensando no exercício da escuta sensível do constructo
(MACEDO, 2015), optamos pela análise do discurso (BAKHTIN, 1988), para compreender
os possíveis sentidos e significados do cinema no contexto social da vivência do lazer dos
sujeitos pesquisados.
O cinema enquanto vivência de lazer atemporal pode auxiliar na compreensão de
quem somos e de que forma somos interpretados e representados, portanto, pode contribuir na

construção e ressignificação das identidades sociais. Diante disso, a relevância da pesquisa
está em contemplar os diferentes saberes que potencializam a apreciação do cinema enquanto
fruição do tempo de lazer, do ponto de vista estético, cultural e da sociabilização, bem como
percebê-lo enquanto estratégia para aguçar as sensibilidades e instigar reflexões sobre as
escolhas das leituras fílmicas.
O CINEMA ENQUANTO EXPERIÊNCIA DE LAZER ATEMPORAL
O desenvolvimento e o alargamento do acesso às tecnologias, potencializado pela
convergência explosiva das mídias, provoca uma gigantesca rede de trocas de informações,
experiências,

sociabilidades

e

novas

formas

de

entretenimento,

conhecimento

e

compartilhamento de ideias e valores. Mesmo sob a ótica da convergência das mídias, que
envolve softwares e dispositivos de hardware, não se pode esquecer que a vida em sociedade
se constitui de novas singularidades e subjetividades nas relações humanas e nas novas
estruturas sociais (SANTAELLA, 2003).
O avanço tecnológico do cinema, junto a outros meios de comunicação de massa,
surge no final do século XIX, configurando mais um artigo do ideário de modernidade
causando um novo frenesi nas vivências dos lazeres e, posteriormente, nos estudos sobre sua
influência no fenômeno lazer, haja vista sua linguagem especificamente cinematográfica e
também por organizar-se de forma industrial. O cinema logo tornou-se popular e trouxe
consigo novas maneiras de compreender o mundo e a sociedade, inserindo-se no contexto das
grandes mudanças das décadas do século XX, em que o terreno da cultura erudita foi
surpreendido com o surgimento das produções culturais de massa (MAGALHÃES, 2015).
Como produto da cultura de massa, o cinema é o maior exemplo de arte no auge da
reprodução técnica e padronizada a nível mundial, pois foi pensado para atender a muitas
pessoas ao mesmo tempo. No entanto, embora o cinema tenha surgido como um espaço
também para a interação das pessoas, ele foi por muito tempo, ainda no século XX, um
espaço segregador, visto que a condição socio econômica de seus frequentadores implicavam
na forma de tratamento destinado aos diferentes públicos. Tal fato era percebido na
organização do espaço no interior dos cinemas, assim como também na disposição e
organização da plateia.

O cinema carrega em sua essência a ideia de (re)construção de identidades culturais
que cada vez mais sofrem influências da globalização e permitem identificação do espectador
com o conteúdo, além de reflexão, inserção e interação social e cultural, ressignificando os
sujeitos dentro do campo sociocultural (MELO, 2001). Sem esquecer que ele foi e continua
sendo um grande veículo de propaganda, informação e formação. Para os pesquisados, o
cinema representa um tempo de dedicação à sedução e ao entretenimento que conquistou e
ainda conquista seguidores, influenciando as pessoas, de maneira atemporal, nos mais
diversos aspectos, como credo, raça, classe social e no desenvolvimento cognitivo.
O grupo composto por pessoas com mais de 60 anos de idade ressaltou que, quando
havia o cinema na cidade onde residem, as representatividades retratadas nas obras
cinematográficas influenciaram no desenvolvimento e progresso do ambiente social da
cidade, bem como na autoidentificação de diversos grupos sociais, pois era acessível a
diferentes públicos tanto financeira, quanto geograficamente. No entanto, o avanço das novas
tecnologias e as transformações existentes na sociedade contemporânea, que se apresenta cada
vez mais rápido e intenso, ocasionou mudanças significativas nos relacionamentos
intergeracionais com o cinema. A principal mudança foi a extinção do cinema da cidade,
provocando sua procura na capital, a fim de usufruir dessa vivência de lazer, em forma de
caravana, potencializando-o como um mecanismo de sociabilidade e apoio no
desenvolvimento cognitivo e cultural.
O grupo composto por adultos entre 30 e 35 anos de idade considera o cinema
enquanto linguagem artística e o momento dedicado a ele um tempo-espaço de relações
sociais, de afetividade, de proximidade, de lazer e de entretenimento, destacando também o
diferencial no campo cultural, no tocante às ações adotadas e opiniões defendidas para a
escolha do filme. Por isso destacam a importância da valorização do que é produzido no país,
a fim de possibilitar vínculos de pertencimento e de identidade do público com o conteúdo
que está sendo assistido, potencializando o cinema como um fomentador de novas estratégias
de acesso a uma nova linguagem, promotor de cidadania cultural, identidade cultural e
sociabilidade.
As vivências de lazer com o cinema, ainda que com diferentes aspectos
intergeracionais, demonstram que as experiências perpassam pelo desenvolvimento
sociocultural, histórico, estético, político, comportamental, de sociabilidade e de convívio

entre as gerações, uma vez que a caravana era composta por esse público de idades diferentes.
Os finais de semana em que a caravana se organizava para assistir filmes, previamente
escolhidos, eram carregados de reflexões e debates, ampliando, consolidando e
ressignificando aprendizagens sobre problemáticas sociais.
A investigação demonstrou que o cinema enquanto vivência do tempo de lazer
programado para tal proporciona conhecimentos de diferentes áreas e aspectos da vida em
sociedade, com uma linguagem renovada, carregada de características visuais que influenciam
no desenvolvimento social, ético, estético, individual e coletivo, traçando uma ponte entre o
aspecto do real com o imaginário e entre as experiências intergeracionais. Portanto, esse
tempo de lazer vivenciado no cinema exerce para ambas as idades um reencontro com o
íntimo de cada um, numa perspectiva coletiva, refletindo sobre as singularidades e
subjetividades cotidianas e os valores sociais existentes na constituição do indivíduo e da
sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que nos foi caro nessa pesquisa, pensando nesse cuzamento intergeracional é que os
sujeitos-receptores criam suas mentalidades ou imaginários, em seus tempos de lazer
compatilhado, uma vez que toda obra fílmica carrega uma ideologia, logo é reflexo de seu
mundo histórico. Esse arcabouço cultural e os conceitos da dialética são ferramentas
essenciais que possibilitam aos(às) investigados(as) esse saírem da osmose e da inércia e
perceberem-se enquanto agentes históricos.
O cinema opera com significados distintos para ambas as idades pesquisadas, dentro
de seus tempos e espaços, além de se inscrever na realidade, e sua relevância enquanto
experiência de lazer se constata para além da sua participação no mercado de consumo e se
manifesta em ações de resistência sociocultural e de promoção de sociabilidade. As relações
interpessoais estabelecidas entre gerações distintas que fizeram parte do universo dessa
pesquisa têm consequência nos processos éticos e educacionais, cada vez mais ampliadas na
vivência e nas trocas de saberes e experiências no tempo de lazer.
Assim, a pesquisa em tela demonstrou que o cinema, com seu potencial de
divertimento, também tem o papel de informar, através de imagens e sons, elementos
culturais, sociais, históricos, políticos, econômicos e discutir preconceitos e tabus. Logo, o
cinema potencializa o momento de lazer ao proporcionar as mais variadas formas de

reproduzir e ressignificar ao espectador um comparativo/confronto com sua realidade,
promovendo sensações, saberes e experiências que ensinam o respeito às identidades, valores,
crenças e visões de mundo que orientam as práticas dos diferentes grupos sociais que
integram as complexas sociedades.

CINEMA AND LEISURE: AN INTERGERATIONAL CASE STUDY
ABSTRACT
The case study analyzes cinema as a leisure experience for a group of people, residents of a
city in the interior of Bahia, with different age groups and experiences. To obtain the
information, a mixed questionnaire was applied, allowing us to understand that cinema, as a
leisure space-time, promotes knowledge and experiences considered successful from the point
of view of sensations, respect for sociocultural identities and different world views.
KEYWORDS: Movie theater; Leisure; Experiences.

CINE Y OCIO: UN CASO DE ESTUDIO INTERGERACIONAL
RESUMEN
El estudio de caso analiza el cine como una experiencia de ocio para un grupo de personas,
residentes de una ciudad del interior de Bahía, con diferentes grupos de edad y experiencias.
Para obtener la información se aplicó un cuestionario mixto, que nos permitió entender que
el cine, como espacio-tiempo de ocio, promueve conocimientos y experiencias consideradas
exitosas desde el punto de vista de las sensaciones, el respeto a las identidades
socioculturales y las diferentes visiones del mundo.
PALABRAS CLAVES: Cine; Ocio; Experiencias.
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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar a prática da modalidade de trekking a partir de
suas definições e conceituações. Através da realização de uma pesquisa bibliográfica
narrativa, foram encontrados, analisados e discutidos materiais que elencaram a
conceituação do trekking na atualidade. Concluiu-se que o trekking é permeado por uma
diversidade complexa de conceitos, que envolvem vários aspectos.
PALAVRAS-CHAVE: trekking; hiking; caminhada; definições.
INTRODUÇÃO
As caminhadas, de uma forma geral, têm se tornado uma atividade popular no mundo
todo (NORDBØ; PREBENSEN, 2015). A prática do turismo buscando o contato e a interação
com a natureza e, por vezes, vivenciar aventuras, tem levado cada vez mais pessoas a procurar
destinos de ecoturismo e trekking (MAGRI et al, 2019; RÓŻYCKI; DRYGLAS, 2014).
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Dessa forma, a prática do trekking pode ser considerado um dos fenômenos dos séculos XX e
XXI (RÓŻYCKI; DRYGLAS, 2014).
Contudo, não existe uma definição que seja universalmente válida para se tratar do
trekking. A maioria das definições de trekking, caminhadas e termos semelhantes são
definidos conforme os entendimentos e abordagens teóricas dos pesquisadores (MENZEL;
DREYER e RATZ, 2012). O termo trekking tem sido utilizado em diferentes contextos, para
se referir a qualquer prática que vise caminhar pela natureza. Seu uso não se restringe às
caminhadas realizadas pelas montanhas, mas acaba se estendendo a outros espaços, inclusive
urbanos, ampliando a identidade da modalidade (CALVO, 2013).
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi discutir a respeito das formas de
apresentação do termo trekking na literatura em relação ao seu conceito, visando ampliar a
compreensão da prática da modalidade.
METODOLOGIA
Esta pesquisa se classifica como um estudo descritivo de abordagem qualitativa. A
pesquisa de cunho qualitativo busca trabalhar com significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes das relações e fenômenos sociais que não podem ser numerados (MINAYO,
2002). Da mesma forma, este estudo será baseado na pesquisa bibliográfica, que implica num
conjunto ordenado de procedimentos de busca, sempre atento ao objeto de estudo, com
critérios e estratégias delimitadas (LIMA e MIOTO, 2007). Dessa forma, este estudo se
caracteriza por uma revisão narrativa.
Foram utilizadas diferentes bases de dados para a coleta dos materiais bibliográficos,
como: Scielo, Portal de Periódicos da CAPES e Google Acadêmico. Além disso, foram
realizadas pesquisas em livros, sites, blogs e perfis relacionados ao trekking. Utilizou-se
termos/palavras-chaves relacionadas ao trekking, como: trekking, trekker, trilha, hiking,
caminhada, montanhismo, etc. A coleta e análise de todo material ocorreu de novembro de
2020 a março de 2021. Foram selecionados artigos científicos, anais de eventos e publicações
diversas relacionadas ao tema, em diferentes línguas, como: português, inglês e espanhol.
Para a análise das informações coletadas utilizou-se como critério abordar a questão
conceitual da modalidade de trekking.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Primeiramente, cabe destacar que não existe, até o momento da realização desta
pesquisa, uma definição que seja universalmente válida para o trekking. Do contrário, existe
uma diversidade no que diz respeito ao uso e compreensão do termo “trekking” na atualidade
(MENZEL; DREYER e RATZ, 2012). O que se sabe é que a modalidade é mundialmente
considerada dentro dos esportes de aventura, como uma atividade que ocorre em meio à
trilhas (MAGRI et al, 2019), podendo ser realizada a pé ou de esqui em caminhos e trilhas
com alojamentos de pernoite (WEEN; ABRAN, 2012). A Enciclopédia Alemã de Turismo
traz que:
O trekker faz uma jornada conscientemente (a pé, de bicicleta, com um barco ou em
esquis) sem utilizar a infraestrutura turística típica. Ele segue caminhos naturais em
terrenos difíceis para experimentar a natureza intensamente. Hoje, os passeios de
trekking também são organizados por operadores turísticos, por exemplo, como uma
expedição. Trekking não é apenas realizado em países distantes, mas é possível em
todo o mundo (REUTER; PECHLANER, 2012).

No idioma inglês, a palavra “caminhada” é comum, mas pode ser referida de diversas
maneiras, como: “walking”, “trekking”, “rambling”, “strolling” e “bushwalking”.
Bushwalking é um termo de origem australiana. No Canadá, o termo “walking” é usado para
caminhadas mais curtas, principalmente urbanas, enquanto que utiliza-se o termo “hiking”
para caminhadas mais longas e vigorosas, geralmente em trilhas e campos. Na Irlanda e Reino
Unido, o termo “walking” é utilizado para descrever todas as formas de caminhada, dos
parques ao Himalaia (NORDBØ; PREBENSEN, 2015). Já o termo trekking é dificilmente
usado na Nova Zelândia e “tramping” é um termo mais usado para descrever caminhadas ou
caminhadas longas e vigorosas (NORDBØ; PREBENSEN, 2015; MENZEL; DREYER e
RATZ, 2012). As regiões de língua alemã estão cada vez mais utilizando a palavra “trekking”
como sinônimo de caminhada (MENZEL; DREYER e RATZ, 2012).
No Brasil, o termo trekking foi adotado amplamente, como caminhadas ao ar livre
pelas pessoas que praticam atividades na natureza. O termo hiking é muito pouco utilizado
pelos brasileiros, às vezes associado a uma simples caminhada urbana ou ao próprio trekking
(FERNANDES, 2016).
Explicar o termo trekking é uma questão complexa. Ao se relacionar com o campo do
turismo, ele pode se diferenciar em atividade ao ar livre com fim espiritual, cultural, etc.
Além disso, outro desafio está em definir limites entre a relação do trekking com o

montanhismo (REUTER; PECHLANER, 2012). Na busca por uma definição da palavra
trekking, por várias vezes, há sobreposições entre os termos relacionados, como as
caminhadas de longa distância, expedições, caminhadas alpinas, caminhadas de montanha,
entre outros (MENZEL; DREYER e RATZ, 2012). Dessa forma, o trekking pode ser
entendido como uma subcategoria do montanhismo e uma categoria vizinha das caminhadas e
escaladas. Contudo, os elementos de uma categoria podem ter ser combinados com outras
para criar um produto que consiste em diferentes tipos de atividades (REUTER;
PECHLANER, 2012).
Menzel, Dreyer e Ratz (2012) apresentam uma diferenciação qualitativa entre os
termos trekking, hiking, hiking de longa distância, caminhadas na montanha e expedições.
Em sua pesquisa são analisados itens como: quantidade de tempo, paisagem, planejamento,
motivos, trajeto, equipamentos e tipo de férias.
O hiking e o trekking podem ser consideradas atividades pertencentes ao
montanhismo que, embora as duas palavras de origem inglesa refiram-se ao ato de caminhar
na natureza, possuem algumas diferenças sutis entre elas (FERNANDES, 2016). Há
problemas em comparar o hiking com o trekking, pois, em geral, o primeiro pode ser
considerado um termo genérico do segundo (MENZEL; DREYER e RATZ, 2012).
Fernandes (2016) propõe uma diferenciação para o hiking e o trekking. Em resumo,
ele apresenta o hiking como as caminhadas “bate-e-volta”, em que não há pernoite no
percurso, não há necessidade de grande quantidade de bagagem e caracteriza-se por uma
atividade contemplativa. Já para o trekking, são consideradas as caminhadas de travessias,
geralmente realizadas em vários dias, com necessidade de pernoite no percurso, mochila
cargueira com capacidade acima de 50 litros e se caracteriza por uma atividade imersiva.
Uma proposta para o entendimento dos conceitos relacionados ao trekking é
apresentado por Menzel, Dreyer e Ratz (2012). Os autores trazem uma ilustração com o termo
“hiking” englobando todo o campo, que se divide em “montain hiking” – caminhadas de
montanha (caminhadas de alta montanha) – e “long-distance hiking” – caminhadas de longa
distância - , que se sobrepõem ao termo “trekking”, que inclui as expedições. A proposta dos
pesquisadores é apresentada na figura 1.

Figura 1: Sobreposição de trekking com caminhada de longa distância e montanha

Fonte: Menzel, Dreyer e Ratz (2012)

Existem, também, outros tipos de diferenciações para o trekking. Alguns
pesquisadores da área costumam diferenciar o trekking em dois grupos: trekking sem
dificuldade técnica e trekking com dificuldade técnica. O primeiro consiste em caminhar por
terrenos montanhosos, sem equipamentos técnicos, pois o percurso é feito por trilhas
planejadas com marcações. Podem ser estabelecidas outras subcategorias: a) trekking sem
grau de dificuldade técnica de complexidade “fácil” (não requer experiência ou preparação
física); e b) trekking sem dificuldade técnica grau “médio” de complexidade (requer
experiência mínima e preparação física). Já o segundo grupo prevê alto grau de
complexidade. Requer uma logística e preparação prévia, com nível de treinamento físico,
conhecimento técnico e equipamentos para caminhar com segurança (CALVO, 2013).
Além disso, o trekking pode ser classificado em caminhadas na montanha e crosscountry/caminhadas de longa distância, sendo bastante nebulosa a transição para as
expedições (MENZEL; DREYER e RATZ, 2012). Outra forma de classificação para o
trekking é proposta por Różycki e Dryglas (2014). Além do trekking clássico, apresentam o
trekking no deserto e trekking tropical (Amazônia), glacial e polar, por rios, pântanos e
vulcões (RÓŻYCKI; DRYGLAS, 2014).
Por fim, um conceito que tem sido discutido no âmbito dessa prática é o de softtrekking. Ele se utiliza das discussões da natureza própria do trekking para diferenciá-lo de
atividades semelhantes, como caminhadas e escaladas. Compreende atividades ao ar livre que
implicam certa quantidade de risco e capacidades físicas específicas, porém menos arriscada e
exigente na versão soft. Alguns elementos definem o soft-trekking praticado no Himalaia: a)

altitudes baixas e médias (<3000m); b) serviços de apoio adequados (cargueiros e
cozinheiros); c) combinar o trekking com outra experiência de aventura (rafting, safari, etc.);
d) infraestrutura suficiente para evitar tensão nos participantes; e) elementos culturais
(REUTER; PECHLANER, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi explorar o universo da prática da modalidade de trekking
a partir da discussão que engloba os conceitos que a caracterizam. A partir de uma revisão
bibliográfica, foram explorados diversos materiais que tratam da conceituação do trekking.
Conclui-se que o universo trekking é permeado por uma divesidade complexa de
conceitos. Existem diferenciações que envolvem suas terminologias, nomenclaturas e usos,
que podem variar de país/local para país/local. Existem, ainda, diferentes classificações do
termo e uma discussão que engloba o hiking e o trekking.
Uma limitação deste estudo foi a não sistematização de suas buscas bibliográficas, que
refletiria em maior rigor e evidência científica. Como proposta de continuidade sugere-se
ampliar a análise da modalidade, principalmente no que refere aos aspectos históricos, sociais
e culturais que permeiam a prática.

DISCUSSIONS ABOUT THE CONCEPT OF TREKKING
ABSTRACT
This study aimed to analyze the practice of the trekking modality from its definitions and
concepts. By conducting a narrative bibliographic research, materials that listed the concept
of trekking today were found, analyzed and discussed. It was concluded that trekking is
permeated by a complex diversity of concepts, involving several aspects.
KEYWORDS: trekking; hiking; walking; definitions.

DISCUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE TREKKING
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar la práctica de la modalidad de trekking a partir de
sus definiciones y conceptos. Mediante la realización de una investigación bibliográfica
narrativa, se encontraron, analizaron y discutieron materiales que enumeraban el concepto
de trekking en la actualidad. Se concluyó que el trekking está impregnado de una compleja
diversidad de conceptos, involucrando varios aspectos.
PALABRAS CLAVE: trekking; senderismo; para caminar; definiciones
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É PLENO DE POSITIVIDADE O NOVO MECANISMO REGULADOR
DO LAZER DESVIANTE1
Giuliano Gomes de Assis Pimentel,
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
RESUMO
Objetivei explicitar o modo de captura do lazer desviante pela hegemonia. Para tanto, adoto
a exegese crítica dialética para dialogar com o referencial teórico. Em síntese, encontro a
sofisticação do modelo disciplinar de negar o lazer desviante para outras dinâmicas de
normalização, por meio do controle dos excessos e consumo da transgressão consentida.
PALAVRAS-CHAVE: Disciplina; Sedução; Cultura.
INTRODUÇÃO
É recorrente nos Estudos do Lazer a objetificação das práticas culturais à margem da
normalidade social (PIMENTEL, 2010). Podemos chamá-las de atitudes patológicas no lazer
(MARCELLINO, 1987), lazer desviante (ROJEK, 1999), lazer patológico (ROJEK, 2005),
lazer transgressor (PARKER, 1978) ou corrupção do lúdico (CAILLOIS, 1994). Porém,
poucas vezes, questionamos qual classe social determinou as regras do que é um lazer
saudável ou um lazer mórbido. Em certa medida, também nos esquecemos que todos temos
certo prazer em quebrar regras, fugir do controle. Quem determina os limites, criando a
vontade em outros de se romper os limites. Logo, em que medida, na contra hegemonia, esses
lazeres que tomamos como vulgares, violentos e esquisitos podem ser atitudes saudáveis no
tempo livre porque dão qualidade à vida?
Neste trabalho teórico, de natureza ensaística, proponho o debate em torno do lazer
desviante. Ele compreende aquelas ocupações no tempo livre que formalmente cabem à
especificidade de serem uma vivência da cultura no tempo disponível. Embora lazer, são
práticas sociais que recebem vigilância e punição, seja por infringirem as leis (como soltar
balão ou rachas automobilísticos) ou a normalidade da hegemonia social (como os clubes de
swing ou a suspensão corporal).
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Aqui, especificamente, proponho um modelo explicativo para além do modelo
repressivo. Na atualidade, como situa Han (2017), a disciplina busca ser mais eficiente ao ser
menos repressiva e mais produtiva, na qual cada pessoa se sente empresária da própria vida.
Proibir, inclusive o lazer desviante, tem seus limites, sendo mais positivo que tudo se torne
possível, ao menos no imaginário, com cada sujeito buscando explorar ao máximo de si a
cada lazer consumido. Nesse sentido, compreender como o poder opera para disciplinar
positivamente os desvios no lazer é o mote da presente exegese crítica.
LAZER BOM E LAZER MAU
Desenvolvemos ideias positivas sobre o lazer, atribuindo a ele uma gama
multifacetada de funções, entre as quais a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento
cultural e a educação informal (ROJEK, 1999). Nem sempre foi assim, pois os prazeres da
população e o ócio representaram nos séculos anteriores um perigo para o espírito capitalista,
o ascetismo cristão e o modo burguês de vida. Não por menos, a recreação surge como
tecnologia pedagógica, os parques como espaços institucionalizados e o lazer como
domesticação dos divertimentos durante o tempo livre. No fim, era necessário operar o
controle das massas por meio de seduções (MARCASSA, 2002; PEIXOTO, 2007; LORO;
PIMENTEL, 2020).
Essa visão funcional, aliada à necessidade em ‘vender’ o lazer como algo bom, por
vezes, obscurece a percepção de que nem sempre o lazer preenche essas funções na cultura
(ROJEK, 2005). Nós lidamos com tais práticas como se elas enquadrassem não se nos
critérios do ‘verdadeiro’ lazer, marginalizando-as como comportamentos extravagantes ou
doentios, exatamente o contrário da cultura.
De fato, ao associar lazer à cultura é recorrente também se advogar alguma hierarquia
civilizatória, como, por exemplo, a notória e falida divisão entre cultura superior, cultura
popular e cultura de massas. Ademais, em típico movimento colonialista, nos convencemos a
olhar o hemisfério Norte como portador de cultura, cabendo a nós buscar nos aculturarmos,
ficarmos civilizados. Creio que, neste caso, a discussão de Elias (1992) sobre o processo
civilizatório tenha rendimento oportunidade para percebermos que todo ciclo civilizatório cria
seu próprio rastro de barbárie.

A esse respeito nos vale um autor pouco debatido nos Estudos do Lazer: Sigmund
Freud. De fato, parafraseando o adágio popular, talvez nem Freud explique o lazer, mas vale
trazer algumas de suas inquietações sobre a cultura como mais uma possibilidade de colocar o
lazer sob tensão teórica.
Para Freud (2010), viver em sociedade implica o controle de nossa inclinação original
em sermos agressivos. A agressividade, de certo modo, nos permite alcançar aquilo que
queremos e, muitas vezes, isso significa tirar algo de alguém. Para buscar prazer com domínio
sobre nossos impulsos, necessitamos práticas culturais mais “finas e elevadas” (meditação,
arte, pesquisa) que nos protegem razoavelmente do sofrimento e “não agitam nossa
corporeidade”. No entanto, se o refinamento de nossa cultura produz experiências edificantes
e até uma “suave narcose”, na visão freudiana estaríamos ainda longe de nos abrigar da
miséria e desgraças da vida. Em comparação,
O sentimento de felicidade originado da satisfação de um impulso
selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do
que aquele que resulta da saciação de um impulso domesticado. O
caráter irresistível dos impulsos perversos, talvez a atração do
proibido em geral, encontra aqui uma explicação econômica (FREUD,
2010, p. 68).

Porém, como o autor adverte, essa conduta antissocial recebe castigo após breve
exercício. É que a cultura, ao ajustar os indivíduos em sociedade, precisa controlar esse
impulso, produzindo, de um lado, lenitivos como a religião, o trabalho e a arte e, de outro,
desenvolvendo em nosso psíquico o sentimento de culpa por nossas ações antissociais. Logo,
será castigado todo prazer que fuja aos padrões. Grosso modo, isso representa o ensaio
psicanalítico de Freud para explicar como a cultura nos ajuda dar sentido à vida, de modo que
a realização coletiva nos traga felicidade, ainda que o custo seja a diminuição do sentimento
individual de prazer.
Por isso que reitero o cuidado na discussão tão recorrente do lazer como reino da
liberdade. Para começar, isso nos leva ao necessário debate entre universalismo e relativismo.
Ao repensar essa relação no contexto da diversidade, vamos desconstruir as evidências do que
seja bom e partir para descobertas sobre os lazeres diferentes que representam realmente a
cultura vivenciada no tempo disponível de seus praticantes.
Essas observações, mesmo que rasas, as fiz para chegar a um ponto importante de
minha análise. Diz respeito à importância em reconhecer os limites do entendimento do lazer

como cultura. Ser uma prática social inscrita e alimentada por códigos culturais na ordenação
do tempo livre historicamente conquistado pelos trabalhadores na sociedade ocidental torna o
lazer uma oportunidade ou um represamento?
DA TRANSGRESSÃO NO TEMPO LIVRE AO LAZER CANÔNICO
Calabrese (1988) ao se referir nossa época como neo-barroca, porque cheia de
virtuosismos, identifica que a mundialização da cultura tem como um dos efeitos não ser mais
possível expulsar o bárbaro. Assim, cada estrutura precisa gerenciar o excesso incômodo.
Entre as estratégias temos: a) isolar na periferia ou nas margens, constituindo guetos; b) uso
de princípios de tolerância, permissividade, liberalismo; c) “o sistema consegue integrar o
excesso, desviando-o do objectivo e, assim, tornando substancialmente normal uma aparência
excessiva” (CALABRESE, 1988, p. 79).
A última estratégia é a aplicação mais poderosa e inteligente, pois absorve a novidade.
Pensemos, por exemplo, em como a Indústria Cultural filtra manifestações excessivas de
crescente popularidade e produz releituras nuançadas. Essas manifestações desviantes estão
organizadas em três focos de vigilância (risco; sexualidade; bizarro), enfim o que oferece
ameaça à sociedade por atrair as pessoas para nossa animalidade. Podemos observar que o
capitalismo, ao passo que usa o Estado e a mídia, para reprimir as manifestações lúdicas
populares, tidas como violentas, apelativas e grotescas, também cria alternativas mercantis
para a satisfação desses prazeres incivilizadas, ou como diria Freud, tendências selvagens.
Para exemplificarmos, podemos situar a dinâmica do pornolazer (PIMENTEL, 2010),
com a difusão de produtos e práticas no lazer suavemente erotizados e da migração de
elementos singulares da pornografia e da prostituição para o campo do entretenimento, como
na recente popularização das lojas no modelo sex shop. Ainda, noutro flanco do desvio
capturado, Mascarenhas (2005), situa a atuação do mercolazer em vender as atividades de
aventura para a recarga sensorial de emoções, o que o autor toma como a prática do êxtaselazer. Nesses dois casos, os elementos contestadores são nuançados e a prática se pausteriza.
Esse princípio regulador, continua Calabresse (1998, p. 79), é uma constante inerente a
qualquer “sistema social (político, de gosto, religioso) e consiste na criação de antídotos ou
anticorpos ao próprio excesso, até mesmo nos locais em que o excesso tenha começado a
funcionar.” Por isso, todo movimento de contestação acaba, por sua vez, tendo de inflacionar

(exagerar) a ação para fugir ao enquadramento das estruturas sociais. Enfim, há nas fronteiras
da cultura conhecida, sempre uma nova cultura se fazendo. Geralmente não a temos como
lazer, pois este está do lado institucional como antídoto a capturar o não-usual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo do lazer desviante é determinante para ampliar nossa compreensão sobre o
que torna uma prática social aceita, frente aos diferentes filtros hegemônicos de estética,
classe social, gênero, entre outros. O lazer é desviante porque seus praticantes se envolvem
com prazeres que ameçam o bom gosto (bizarro), o bom senso (risco) e os bons modos
(pornolazer) dentro dos padrões civilizatórios de cada contexto.
Todavia, como, mesmo criminalizados, envolvem pulsões poderosos e atrativos, o
poder exercido de forma sedutora, tem encontrado um mecanismo disciplinar que coapta e
domina a essência dessas manifestações. O surgimento de novos mercados de práticas outrora
banidas (skate, rap, funk, capoeira, BSDM) encontra eco nas novas subjetividades
empreendedoras no neoliberalismo . A positividade do lazer disruptivo, todavia, nesse fomato
açucarado, não passa de transgressão consentida.

THE NEW REGULATORY MECHANISM OF DEVIANT LEISURE IS
FULL OF POSITIVITY
ABSTRACT
I aimed to explain how deviant leisure is captured by hegemony. To do so, I use dialectical
critical exegesis to dialogue with the theoretical framework. In synthesis, I find the
sophistication of the disciplinary model of denying deviant leisure to other dynamics of
normalization, through the control of excesses and consumption of consented transgression
KEYWORDS: discipline; seduction; culture.

EL NUEVO MECANISMO REGULADOR DEL OCIO DESVIADO ESTÁ
LLENO DE POSITIVIDAD
RESUMEN
Mi objetivo es proponer cómo la hegemonía captura el ocio desviado. Para eso, utilizo la
exégesis crítica dialéctica para dialogar con el marco teórico. En síntesis, encuentro la
sofisticación del modelo disciplinario de negar el ocio desviado a otras dinámicas de
normalización, mediante el control de los excesos y el consumo de la transgresión
consentida.
PALABRAS CLAVES: disciplina; seducción; cultura.
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EL CARNAVAL ENTRE EL CUERPO Y LA CIUDAD DE
MONTEVIDEO (1910 – 1930)1
Gastón Amorín,
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Piero Galaschi,
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
María Emilia Medina,
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RESUMEN
El presente trabajo se direcciona al estudio del carnaval entre los años 1910 y 1930 en
Montevideo, momento en que se acentuaban los procesos “civilizadores”. Mediante la
arqueología y una “historia a contrapelo” se analizaron las letras de los conjuntos de los
tablados de barrio. En ellas se indagó sobre los elementos de la ciudad, el cuerpo, la fiesta y
la sociedad. Los tablados lograron difuminar lo público de lo privado, lograron incluir a la
toda la población en la fiesta del carnaval.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; ciudad; carnaval.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se extra de la tesina de grado: “Carnaval y tiempo libre: los
tablados de barrio en la ciudad de Montevideo (1910-1930) del seminario de tesina: “Estudios
arqueológicos sobre el juego y la ciudad en Uruguay”, de la Licenciatura en Educación Física,
del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República. Es
impulsada a su vez, por el grupo de investigación Educación, Sociedad y Tiempo Libre
(ESTiL).
Mongin (2005) entendía a la ciudad como un espacio donde se establecen diversas
relaciones entre los cuerpos, y es durante el mes de carnaval, donde los cuerpos salen a
apoderarse del centro de la ciudad. Sin embargo, en la nueva gestación del orden del carnaval,
repartido en diversos tablados de barrio, los cuerpos se dividen, son ordenados y clasificados.
En este sentido, desde la óptica de Sennet (1997) se puede interpretar que “hoy en día el orden
significa falta de contacto (...). Las realidades sensibles y la actividad corporal han
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protagonizado una erosión tan acusada que la sociedad contemporánea parece un fenómeno
histórico único” (pp. 23-24). Así se explica que esta nueva forma de implementar el carnaval,
mediante otro orden de la ciudad tiene repercusiones importantes tanto en los cuerpos, como
en la forma de relacionarse de los sujetos que participan.
Estudiar al carnaval desde uma forma horizontal, como lo plantea Foucault (2013) invita
a pensar otros discursos que hacen a las prácticas. De esta manera y teniendo en cuenta que
letras de los conjuntos del carnaval son ruinas2 que dejó el progreso, en tanto no han existido
políticas para su conservación, sino que han quedado rezagadas a un pasado olvidado. El
adentrarse desde una mirada no oficial de la historia (o “historia a contrapelo”) remite a
pensar en otras fuentes que sean fiables y que tengan cierto valor para el problema a
investigar. Por lo tanto, las letras de los conjuntos son elementos claves para pensar lo que
acontece en los tablados y en la sociedad, manteniendo una mirada no oficial de los mismos.
ANÁLISIS
Que el carnaval se divida por barrios, conlleva inherentemente al hecho de que las
clases sociales tomen distancia, es decir, que se den durante el carnaval, relaciones sociales
entre semejantes, con condiciones de vida urbana semejantes, así como también, alejarse de
la amenaza que se planteó anteriormente, en relación a la modernidad y la presencia física
de otros seres humanos. En su contraste, dejó de haber una unión del pueblo únicamente en
el centro de la ciudad, en donde se encontraba una diversidad de cuerpos mayor, de clases
sociales y los códigos morales se entremezclaban.
“(...) controló y condenó sin pausa el inquietante contacto físico ambientado
por el Carnaval “bárbaro”; que combatió denodadamente los “escándalos y
desacatos a la moral” promovidos por su confusión de sexos y de roles; que
se horrorizó ante sus jocundas alusiones al vientre que pare y excreta y
relegó obsesivamente la exhibición del cuerpo y de sus pulsiones a la
categoría de lo obsceno construida por la modernidad burguesa” (Alfaro,
1998, p. 40).

En este sentido Sennet (1997) hace eco de las repercusiones que la planificación
urbana del proceso civilizatorio introduce en el cuerpo “Este deseo de liberar al cuerpo de
Esta idea de “ruina” es planteada por Benjamin en la tesis IX, donde hace referencia a cómo, la
historia lineal, va dejando ruina tras ruina como catástrofes. Es decir, son elementos que van quedando
en el pasado y no son levantados por la historia oficial.
2

resistencias lleva aparejado el temor al roce, un temor evidenciado en la planificación urbana
contemporánea” (Sennet, 1997, p. 23).
En torno a la modernización del diseño y organización de la ciudad, la murga
“Hispano-Uruguaya” (1928) muestra la otra cara de Montevideo:
“Dicen que el progreso es una inyección
de norma y cultura en la población
pero el resultado es ineficaz
y como el cangrejo vamos para atrás
el parque de los aliados
como todos los paseos
son sitiales de recreo
para los enamorados los autos estacionados
cumplen una función fatal
De ocultar a las parejas
Con un descaro fenomenal
Les bajan las cortinas
Para poderse regocijar.”
(Hispano-Uruguaya, 1928).

Y siguen agregando que a Montevideo la,
“Pretenden llamarla con gran fanatismo
A Montevideo ‘ciudad de turismo’.
Y es un macanaso esa pretensión
De lo cual vamos a hacerles
Una elocuente demostración
Para que de sus errores
Se entere toda la población.
Tenemos un Parque Urbano
Poblado de bataclanas
Y de mujeres mundanas
Que ejercen su profesión.
Las calles llenas de mugre,
Son un foco de infección
Donde nacen los microbios
Que contaminan la población
De viruela, escarlatina,
Gastroenteritis y sarampión.”
(Hispano-Uruguaya, 1928).

La imposición de la norma en esa organización y la pretensión de una nueva cultura,
dejan en claro las intenciones del proyecto modernizador uruguayo. La murga deja en claro
que, en nombre del progreso, en la ciudad pasa lo opuesto, va hacia atrás “como cangrejo”,
volviéndose ruina de este tiempo lineal continuo.
Los tablados, al ubicarse en los barrios, se entraman entre el orden de la vida pública y
la vida privada.

“Entre los ámbitos de lo público y lo privado se producen a menudo
múltiples interrelaciones de diversa índole y el estudio atento a cualquiera de
los dos componentes de esta “díada fundamental” remite en forma necesaria
a la consideración del “otro”, de su “oponente dicotómico”. De allí que a
menudo para investigar y comprender lo que efectivamente ocurre en la vida
privada y en las dimensiones más profundas de la cultura predominante en
una sociedad, resulte indispensable adentrarse en regiones tradicionales de lo
público (...)”. (Caetano, 1998, p. 161)

Conocer la vida privada, permite conocer la vida pública -y viceversa-. De esta forma,
los conjuntos se insertan en un punto entre lo público y lo privado, es decir, los mismos
necesariamente relataban los sucesos en que los sujetos se sentían propios, porque “(...) la
organización y transcurso de estas fiestas revela otra faceta del impacto del carnaval en los
comportamientos colectivos, en la forma de relacionarse y de presentarse ante otros, etc.”
(Bouret; Remedi, 2009, p. 353). En otras palabras, los tablados lograban establecer un
colectivo social, una homogeneidad entre los sujetos, y no polarizar al público.
En la historia de la vida cotidiana, tanto en lo público como en lo privado, es que se
trae las relaciones y modelos de la sensibilidad bárbara/civilizada, donde la historia de las
emociones, pasiones, cuerpo e intimidad se deben de poner en relación. Esto implicó la
delimitación de una frontera de ambas esferas y los modos de las relaciones sociales en
ambas. Estas esferas comenzaban a superponerse en la modernidad3, producto mismo de la
nueva instancia de construcción de sus límites. Esto resulta ser algo puramente de la
experiencia urbana que se genera en dicha modernidad, en tanto que “(...) pone en escena la
dialéctica interminable de lo privado y lo público” (Mongin, 2005, p. 43).
Desde esta premisa, y gracias a esta relación entre ambas esferas, es que también se
conocen discursos de aquello que acontecía en el mundo privado:
“También de los carnavales quiero criticar
aquellos salones que organizan baile familiar.
Eso sí que es un bochorno para la ciudad,
una bárbara locura
permitir criaturas menores de edad.
Oh, pobres madres, miren muy bien
que allí se pierde todo el edén.
Con el pretexto de diversión,
se va extendiendo la corrupción.
No le permitan al baile ir
que hay otra fiesta donde acudir
3

Ver ARENDT, H. (1958). La condición humana. Barcelona: Ediciones Paidós.

y enseñen todos ustedes, los padres,
a ser buenas madres para el porvenir”
(Los Pichones de Este Año, 1921).

Es decir, se encuentran elementos en la fuente que dan cuenta de lo privado, o como
hay cuestiones que debían trabajarse en la esfera privada, que los conjuntos llevan a lo
público.
Por ello, en el periodo de modernización, se ‘modernizan’ las formas de vida, se
comienzan a proyectar el desarrollo de la ciudad, donde toman protagonismo los edificios
públicos, parques y plazas: “comienzan a establecerse nuevas pautas, que en el proceso de
modernización va imponiendo, en torno al individuo, su cuerpo y la relación con sus
semejantes, (...)” (Kühlsen, 2011, p. 47). Nuevos modos de la vida urbana, nuevas estructuras
y promociones para el ciudadano.
“Queremos ser ciudadano,
queremos tener balota,
queremos ser empleados,
entrar en el presupuesto
pero no dejar la jota”
(Patos Cabreros, 1930).

Montevideo crecía demográficamente, con la afluencia de diversos grupos sociales y
culturales, y sin querer “dejar la jota”, era necesario para la expansión de la ciudad, habilitar
espacios para el encuentro:
“La distancia entre la familia (cada vez más volcada a lo íntimo) y todo lo
concerniente al poder político y la toma de decisiones (a nivel público), es
cada vez mayor. A partir de allí, vemos cómo se fortalecen la esfera de lo
público y los procesos de participación (...)” (Kühlsen, 2011, p. 48).

De esta forma, los espacios públicos de Montevideo popularizan su disfrute, logrando
ser espacios de encuentros con otros y con el aire libre, generando una afinidad con la ciudad,
permitiendo una experiencia urbana que accede a nuevas relaciones entre los sujetos. Por lo
tanto, “el espacio urbano permite el encuentro de las culturas populares y eruditas” (Mongin,
2005: 40), formando en ello, el ser ciudadano que expresa la fuente.
Pensar al tablado, en el barrio y con los discursos de los conjuntos, permite que se
superpongan las esferas públicas y privadas, en tanto que:
“El barrio, y en especial la cuadra, se transformaba en el espacio donde de
alguna manera se extendía parte de lo privado, desde la indumentaria que iba
a medio camino entre la vestimenta hogareña y la de salir de paseo hasta
ciertos intercambios en cuestiones vinculadas con intereses comunes:

“conformaban un espacio de complicidades y realizaciones particulares cine,
futbol, baile, recreo, pesca, juegos de carta, comer, beber, actividades
culturales, sindicales, sociales o políticas”” (González Sierra en Kühlsen,
2011, p. 52).

El barrio permitía un sin fin de particularidades para que los sujetos puedan
encontrarse, se constituía en él, un espacio abierto para todos. El tablado se sumaba a estos
elementos de realización y satisfacción, y como cada barrio tenía una forma de ser y sentir en
la ciudad (González Sierra, 2004), lo privado se hacía cada vez más público. En otras
palabras, la intimidad que se concebía con el disciplinamiento, ese resguardo de los sujetos a
sus casas, queda perdido en este espacio de fiesta, y “hacia 1913 las murgas ya causan las
delicias de los concurrentes a los bulliciosos “tablados de barrio”, punto de reunión obligado
del vecindario en las noches de verano montevideano” (Remedi, 1996, p. 98). De esta manera,
el tablado en el barrio se mostraba como el punto de referencia en el mes de carnaval, dejaba
de ser (para el público) un simple escenario y pasaba a ser un monumento a la fiesta:
“Satanás: Los tablados transformó en palacios
y vuelvo a los negros en blanco color,
a las viejas transformó en pebetas
y de una “guiña” curo el mal de amor”
(Curtidores Diablos, 1928).

Resulta interesante de esta fuente la referencia hacia el tablado, en esta fiesta de
barrios, como espacios “mágicos” es donde únicamente se es capaz de transformar a “un
negro en blanco” o “a una vieja en pebeta”. En estos “palacios” populares, se gestan
momentos de fiesta.
De esta manera, resulta interesante pensar en cómo, los tablados se situaban en los
barrios, desdibujando las esferas de la vida pública y la privada, en donde se generaba un
cierto sentimiento colectivo una identidad de cada espacio. De forma que el escenario en la
ciudad (y la ciudad misma) provocan un “(...) “cortocircuitos” en todos los niveles: el
cortocircuito del cuerpo que inventa su recorrido, el del hombre del interior que se expone
al exterior en un espacio público y el de la confrontación política” (Mongin, 2005, p. 41).
Es decir, esta experiencia urbana de los tablados hace de lo privado, lo público; y lo
público, lo privado.

CONSIDERACIONES FINALES
La ciudad de Montevideo, en esta nueva forma de implementar el carnaval, mediante
otro orden tiene repercusiones importantes tanto en los cuerpos, como en la forma de
relacionarse de los mismos. La imposición de la norma en esa organización y la pretensión de
una nueva cultura, dejan en claro las intenciones del proyecto modernizador uruguayo.
Igualmente, resulta interesante pensar en cómo, los tablados se situaban en los barrios,
desdibujando las esferas de la vida pública y la privada, en donde se generaba un cierto
sentimiento colectivo, una identidad de cada espacio.
Que el carnaval se divida por barrios, conlleva inherentemente al hecho de que las
clases sociales tomen distancia, es decir que, durante el carnaval, se den relaciones sociales
entre semejantes, con condiciones de vida urbana semejantes. Así como también, alejarse de
la amenaza del roce, presente en a la modernidad en relación con la presencia física de otros
sujetos. De esta manera, dejó de haber una unión del pueblo únicamente en el centro de la
ciudad, en donde se encontraba una mayor diversidad de cuerpos, de clases sociales y de
códigos morales que se entremezclaban.
En esta ciudad de tablados, se conformaba así una nueva forma de ciudadanos. La
sociedad demuestra querer estar en ese “entre”, ser ciudadanos, vivir en la ciudad, responder a
ese progreso y prosperidad que se espera de la nación. Pero por otro lado no vivir en las
desdichas de una vida vuelta ruina de ese progreso continuo que todo lo arrastra. Quieren
tener esos tiempos de suspenso, “no dejar la jota”, y la misma la pueden encontrar en su
tiempo libre, como ese descanso del tiempo moderno, donde todo se deviene en un tiempo
pleno, discontinuo, finito y completo de placer.

O CARNAVAL ENTRE O CORPO E A CIDADE DE MONTEVIDÉU
(1910 -1930)
RESUMO
O presente trabalho se dirige ao estudo do carnaval entre os anos 1910 e 1930 em
Montevidéu, época em que os processos "civilizadores" se acentuavam. Por meio da
arqueologia e de uma "história contra a corrente" foram analisadas as cartas dos conjuntos
dos “tablados do bairro”. Neles, foram investigados os elementos da cidade, o corpo, a festa
e a sociedade. Os “tablados” conseguiram borrar o público do privado, conseguiram incluir
toda a população na festa do carnaval.

PALAVRAS-CHAVE: corpo; cidade; carnaval.

THE CARNIVAL BETWEEN THE BODY AND THE CITY OF
MONTEVIDEO (1910 - 1930)
ABSTRACT
The investigation is directed to the study of carnival between the years 1910 and 1930 in
Montevideo, at a time when the "civilizing" processes were accentuated. The letters of the
groups of the “tablados de barrio” were analyzed through archeology and a "history against
the grain". In them, the elements of the city, the body, the party and society were investigated.
The “tablados” managed to blur the public from the private, they managed to include the
entire population in the carnival party.
KEYWORDS: body; city; carnival.
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RESUMO
Este estudo discute momentos de encontros, desencontros e reencontros de usuários de
bicicleta de Curitiba/PR em relação à pedalar, estabelecendo possíveis relações com o lazer.
A metodologia envolveu o registro de um percurso de bicicleta com a verbalização da
experiência e entrevista semiestruturada. Vimos que pedalar é uma prática introduzida na
infância, mas que gradativamente perde espaço no cotidiano. Elementos disparadores
objetivos e subjetivos influenciam no retorno da atividade.
PALAVRAS-CHAVE: Bicicleta; Cidade; Lazer.
INTRODUÇÃO
Onipresente nas sociedades, a bicicleta não é artefato unitário ou monolítico, mas
heterogêneo, multidimensional e contextual (VIVANCO, 2013), sendo inúmeros os objetivos,
possibilidades de uso e significados nos diferentes tempos e espaços sociais em que é utilizada.
Este estudo visa discutir processos relacionados aos encontros, desencontros e reencontros que
usuários de bicicleta de Curitiba/PR relataram ter vivenciado em relação à prática de pedalar
no decorrer das suas vidas, estabelecendo possíveis relações com o tempo/espaço do lazer.
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O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes) para sua realização e apresenta um recorte dos dados do estudo de doutorado
intitulado “Pedalar na cidade de Curitiba/PR: interfaces entre espaço urbano, a bicicleta e as experiências
de lazer”

METODOLOGIA
Optamos por um formato qualitativo de metodologia e com base em Kusenbach (2003),
Jones e Evans (2012) e Scott (2018), propomos que os 17 participantes da pesquisa (10 homens
e 7 mulheres, usuários da bicicleta entre no mínimo 2-3 vezes por semana) registrassem com
GPS um percurso de bicicleta que considerassem uma experiência de lazer, verbalizando ao
mesmo tempo experiências, acontecimentos e sensações (registros via aplicativos de
smartphone). Consideramos esta estratégia tendo em vista a possibilidade dos participantes se
sentirem mais à vontade pedalando sem nossa presença, escolhendo trajetos, tomando decisões,
respeitando seus ritmos particulares de pedalada e relatando suas experiências com maior
autonomia.
Os dados da pesquisa foram obtidos em três etapas: (1) orientações iniciais, entrega dos
instrumentos de pesquisa (bolsa de guidão, smartphone, microfone de lapela, guia com
orientações)2 e assinatura do TCLE; (2) narração e registro de um trajeto realizado de bicicleta
por parte dos participantes; (3) devolução do material às pesquisadoras e realização de
entrevista semi-estruturada, com perguntas relacionadas ao uso da bicicleta, a pedalar na cidade
e seleção da rota, a corporeidade do pedalar e emoções. Parte das entrevistas foi realizada
remotamente, tendo em vista o momento pandêmico da COVID-19 que perpassou a obtenção
dos dados. Neste trabalho, especificamente, discutiremos as respostas provenientes da pergunta
“Como se construiu e como é atualmente sua relação com o uso da bicicleta?” da entrevista
semi-estruturada.
O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Saúde
(CEP/SD), da Universidade Federal do Paraná, sob o parecer CAAE 13398519.8.0000.0102
ENCONTROS, DESENCONTROS E REENCONTROS
Mesmo evocando biografias únicas, identificamos como fator de unanimidade no
universo de participantes da pesquisa que os primeiros encontros com a bicicleta e o
aprendizado da habilidade de pedalar ocorreram no contexto da infância/adolescência,
vinculados ao incentivo de pessoas do convívio próximo/familiar, como irmãos, pais, mães,
avôs.

Álcool em gel e máscara descartável para os participantes em que o registro aconteceu durante a
pandemia da COVID-19.
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[...] quem me apresentou pra este universo da bicicleta foi meu avô, porque
ele gostava de pedalar e ele levava a gente (Participante 2, Professor
Universitário, 35 anos).
Bom, eu pedalo desde pequena, desde criança, eu sempre pedalei né. [...] dos
seis até doze, trezes anos, sempre tive bicicleta. (Participante 8, Gerente
Comercial, 53 anos).

Nessa fase, a prática parece assumir a perspectiva do brincar, da diversão, da
experimentação lúdica do objeto. A dimensão lúdica e as experiências de lazer na infância são
potencializadas a partir do equipamento bicicleta, pela expansão do alcance corporal e possibilidade
de deslocamento com maior autonomia, mobilizando também uma dimensão subjetiva associada à
liberdade, ainda que muitas vezes se trate de uma liberdade paradoxalmente controlada, pois muitas
vezes cerceada pelo olhar atento do adulto.

Augé (2008) reflete que as experiências com a bicicleta na infância podem proporcionar
a ampliação de horizontes, tanto pelo conhecimento progressivo de si quanto pela oportunidade
de expandir territórios, num “corpo a corpo” com o espaço e consigo mesmo. Andar de bicicleta
constitui, portanto, uma oportunidade de independência para a criança, de superar medos, adquirir
autoconfiança, compreender o espaço por onde circula, observar e experimentar diferentes cenários,
avaliar riscos, testar habilidades, ampliar competências, compreender o que seu corpo é capaz de
fazer com aquele objeto.
Entretanto, analisando as trajetórias reveladas, identificamos que estas experiências
iniciadas na infância são interrompidas ou parecem “apagar-se” em algum momento da vida dos
participantes, reaparecendo com maior intensidade apenas na idade adulta. Ao serem questionados
sobre suas histórias com a bicicleta, alguns participantes desenvolveram suas narrativas a partir de
eventos “recentes”, isto é, principalmente a partir do momento em que a bicicleta passa a integrar
de maneira mais frequente seus cotidianos. Poucos foram aqueles que pareceram manter uma
relação ininterrupta com a bicicleta desde a infância até os dias atuais.
[...] sempre tive bicicleta, mas não podia andar de bicicleta na cidade, então
era só dentro do quintal, toda, toda parte de infância e adolescência, e depois,
fiquei uns 15 anos sem tocar numa bicicleta até que depois comecei a praticar
esporte e eu adquiri a bicicleta novamente e comecei a andar pela cidade.
(Participante 3, Engenheiro Químico, 32 anos).

Estes períodos de “desencontros” ou distanciamentos que acontecem em relação ao uso da
bicicleta entre a infância e a vida adulta, uns mais prolongados, outros mais curtos, podem estar
associados às formas cada vez mais complexas e não equânimes na organização do espaço urbano.
A intensidade e violência do trânsito, falta de espaços dedicados à bicicleta e questões de
insegurança pública são elementos que contribuem para cercear o direito das crianças e adolescentes
de pedalar, restringindo suas experiências com a bicicleta.
A preocupação dos pais com a segurança das crianças em situações de trânsito não é o único
determinante, mas é um fator importante em relação ao ciclismo infantil (ALDRED, 2015). As
experiências acabam se tornando muito dependentes da mediação do adulto, ocorrem em espaços
restritos ou excessivamente controlados e, nos casos mais complexos, a prática pode deixar de
compor a gama das vivências infantis, substituída por alternativas mais “confinadas” ou
“emparedadas”.
Ainda que uma relativa autonomia seja mais desenvolvida na adolescência e que a mediação
do adulto já não se mostre mais tão necessária (ou mesmo tão aceita pelos jovens), a constituição
dos espaços urbanos tende a não favorecer a manutenção da prática, pelo receio dos responsáveis
ou dos próprios adolescentes em circular de bicicleta em alguns contextos. A falta de oportunidades
urbanas somada ao imaginário social historicamente construído no Brasil de supervalorização em
torno do automóvel e desvalorização da bicicleta, são elementos que podem apresentar uma parcela
de contribuição nesse processo de distanciamento em relação ao uso da bicicleta. Também questões
relacionadas ao corpo e ao envolvimento em atividades e comportamentos de cunho sedentário são
características dessa fase da vida (ALBERICO et al, 2017) e podem contribuir para posicionar a
bicicleta enquanto prática notadamente corporal em segundo plano.
Após períodos de ausências nos cotidianos dos participantes, situações distintas
oportunizaram “reencontros” com a bicicleta, os quais revelaram-se processuais e gradativos, com
elementos “disparadores” discerníveis. Para alguns participantes a decisão por retomar ou
intensificar o uso da bicicleta aparece como resolução de um desafio relacionado ao transporte
(DUNLAP et al, 2020), geralmente associado à mobilidade ao trabalho e/ou faculdade, como
alternativa ao uso do transporte público (ônibus) ou do carro nestes deslocamentos, por questões de
praticidade, flexibilidade de horários e/ou economia financeira. Outros elementos disparadores
foram a influência de pessoas provenientes dos círculos de amizade que fazem uso da bicicleta,
como também a percepção da necessidade de realização de uma atividade física.
A reaproximação com a bicicleta, nas várias dimensões (esporte, transporte, lazer) envolve
tanto condições concretas de existência, quanto aspectos individuais de âmbito subjetivo, como o

desenvolvimento da autoconfiança, a percepção de que o corpo é fisicamente capaz para a
empreitada de se locomover pedalando pela cidade, além do esforço pessoal em colocar-se
disponível corporal e emocionalmente em direção ao uso da bicicleta (superar a preguiça, o clima,
enfrentar as dores corporais decorrentes, os riscos iminentes).
A decisão por (voltar) a pedalar é decorrente, portanto, de uma soma de ponderações e
experimentações que gradativamente conduzem à percepção da viabilidade do uso da bicicleta,
despertando paulatinamente o interesse e formando as bases necessárias até que a prática seja
novamente ou efetivamente incorporada ao cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste estudo vimos que pedalar é uma prática de lazer introduzida
costumeiramente na infância, revelando como a bicicleta é um objeto que pode integrar a vida
dos sujeitos desde tenra idade, período importante para estabelecer as bases que possibilitam
aos participantes hoje vivenciarem a bicicleta. Identificamos também que a bicicleta foi
gradativamente perdendo espaço ou ausentando-se em determinado momento da vida e como
elementos disparadores como a necessidade de deslocamento para o trabalho/faculdade,
influência de amigos e pessoas do convívio próximo que utilizam a bicicleta, percepção pessoal
da necessidade de engajar-se em uma atividade física, constatação da praticidade, economia e
viabilidade influenciam no retorno da atividade ao cotidiano dos participantes.
As (re)incursões do uso da bicicleta passam pela solidificação de uma logística do pedalar,
que se adequa à organização cotidiana pessoal, familiar e profissional, à disponibilidade do
equipamento, às capacidades corporais, até ocorrer uma espécie de “epifania” (DUNPAL ET AL,
2020), na qual se percebe a possibilidade e os benefícios materiais, sociais, pessoais em se deslocar
para diversos lugares de bicicleta, mesmo considerando um contexto urbano ainda minoritário e
hostil em relação ao uso da bicicleta, como é o caso curitibano.
Consideramos que as cidades precisam estar mais bem preparadas, a partir de iniciativas de âmbito
macro e micro estrutural, para evitar a formação das lacunas evidenciadas acima, com especial
atenção à infância e adolescência, e propiciar que o uso da bicicleta seja contínuo ao longo da vida.

ENCOUNTERS, DISCOUNTERS AND DISCOVERIES ON TWO
WHEELS
ABSTRACT
This paper discusses the encounters, mismatches and reunions that bicycle users reported
experiencing. The methodology included the proposition of a GPS record of a bicycle route,
verbalizing their experiences and a semi-structured interview with each user. We saw that
cycling is a practice introduced in childhood, but that gradually loses space and that different
triggers influence the return of the activity, which gradually returns to everyday life
KEYWORDS: Bicycle; City; Leisure.

ENCUENTROS, DESCUENTOS Y DESCUBRIMIENTOS EN DOS
RUEDAS
RESUMEN
Este documento analiza los encuentros, desajustes y reencuentros que los usuarios de bicicletas
informaron haber experimentado. La metodología incluyó la propuesta de un registro GPS de
una ruta en bicicleta, verbalizando sus experiencias y una entrevista semiestructurada con
cada usuario. Vimos que el ciclismo es una práctica introducida en la infancia, pero que poco
a poco va perdiendo espacio y que distintos detonantes influyen en el retorno de la actividad,
que poco a poco vuelve a la vida cotidiana.
PALABRAS CLAVES: Bicicleta; Ciudad; Ocio.
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FESTAS DE APARELHAGEM EM BELÉM - PARÁ: LAZER DOS
CELEBRANTES NA VISÃO DOS COMANDANTES1
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RESUMO
A festa de aparelhagem é um fenômeno sociocultural originário das regiões periféricas de
Belém – Pará, que ganhou proporções heterogêneas e projeção nacional. Este estudo analisa
tal fenômeno na perspectiva de 15 DJs que comandam as festas. Para tal, foi aplicado um
questionário aberto que foi analisado de maneira qualitativa, dividindo os conteúdos em
categorias para análise de suas perspectivas acerca de diferentes temas relacionados ao
evento.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Festa de aparelhagem; DJs.
INTRODUÇÃO
A sociedade paraense é marcada por sua diversidade cultural, que vai desde a rica
culinária até seus estilos musicais únicos, como o brega, o tecnobrega e o tecnomelody, que
são unanimidade nas festas regionais e têm ganhado o topo dos aplicativos de música em todo
o Brasil.
Esses gêneros embalam as famosas festas de aparelhagem, que contam com uma
riqueza técnica de aparatos sonoros, iluminação, recursos audiovisuais e cenários. Tudo isso
comandado pelo DJ, que de sua cabine manuseia os equipamentos, seleciona as músicas e
ainda faz as vezes de mestre-cerimônia, que organiza diversos aspectos do evento, elabora as
músicas e remixes, solta vinhetas e interage animando o público e criando diversas
tendências.
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Este trabalho introduz o tema das festas de aparelhagem como importante fenômeno
do lazer paraense analisado através da perspectiva dos DJs.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar este trabalho de campo com cunho exploratório, empregamos o uso de
um formulário com perguntas abertas para que os DJs pudessem fazer comentários e relatos.
Através do sistema bola de neve, um DJ recebeu o formulário e o encaminhou a outros
colegas de profissão, o que deu uma grande amplitude fenomenológica (GIL, 2008) para que
pudéssemos explorar qualitativamente as diferentes categorias de análise, conforme preconiza
Bardin (2002).
Conforme os relatos de DJs aparecem no trabalho, estes serão identificados pela letra
“P” seguida de um número, para preservar sua identidade e organizar as categorizações
analíticas.
FESTAS E LAZER
A aparelhagem tem muitas origens, desde o fim dos anos 40 em Kingston, capital
jamaicana, o gesto de usar equipamentos sonoros de forma itinerante já era muito popular, e
os soundsystems migraram para a Inglaterra, Oeste africano e especialmente por toda a
América Latina.
A festa de aparelhagem, estigmatizada por ser oriunda das periferias, hoje se tornou
um dos principais eventos do Pará, com padrão de exportação para todo o país, dominando as
tendências musicais e colocando o estado no circuito de grandes eventos.
Por excelência, esse evento, capaz de convergir tantas gerações e classes sociais, é um
exemplo muito oportuno para se discutir o impacto do lazer como espaço, momento e ocasião,
uma circunstância para que vivências significativas aconteçam e problemas do cotidiano
fiquem em suspenso (MELO, 2003).
Nessa circunstância de lazer, a hierarquia social fica dissolvida e as propriedades mais
importantes se tornam a ludicidade, a criatividade com o próprio corpo. É um espaço de
oportunidades para delinear a própria personalidade individual e coletiva através do bemestar, da diversão compartilhada, sendo o resultado dessa interação social e a própria condição
para sua fruição (MAGNANI, 1996, p.13).

OS DJS DA APARELHAGEM
A figura mítica do DJ de aparelhagem, performático e grandiloquente em tudo que o
representa: no equipamento, nas roupas, na potência e na ousadia, é um símbolo cultural
poderoso e com diversos paralelos na história.
O gosto pela aparelhagem foi herdado pela grande maioria, que recebeu influências
desde muito cedo entre a família para ingressar na carreira. Os DJs são as vitrines desse
fenômeno cultural, reinventando e sendo reinventados por ele e reconhecem, nas três
categorias abordadas neste trabalho, através de seus relatos:
1) a caracterização e o amadurecimento dos eventos, das suas origens, influências e
como a estética e a forma de organização das aparelhagens foi progredindo até se tornar um
patrimônio público do estado do Pará:
“Na verdade, já vem de outras gerações, onde meu avô, meu pai
também foram DJs, acho que isso tá no sangue!!” (P15);
“Veio de família, meus tios tinham um sonzinho, aí foi aumentando
cada ano e fui gostando” (P2);
“Esse dom veio de família, muitos músicos e muito som [...]”
“Influenciado pelo meu saudoso pai” (P7).

O fator geracional tem um peso importante sobre a cultura das aparelhagens e a
transferência entre gerações dá ainda mais proeminência como fenômeno cultural tradicional
do estado do Pará, interferindo diretamente no surgimento e na consolidação dessa
modalidade festiva.
2) o reconhecimento que os DJs têm de si mesmos como agentes promotores do bemestar dos frequentadores e como buscam, de diversas maneiras, aprimorar suas técnicas, o
carisma e também emplacar novas tendências:
“Sim. Pois a partir do momento que levo alegria ao público e tenho o
retorno de sorrisos, ou quando no meio de uma música que está tocando
abaixo o grave e vejo as pessoas cantando, dançando, vejo que estou ali
cumprindo meu papel de levar alegria e descontração ao público que
escolheu aquele momento de lazer.” (P1);
“Sim sim, pois estamos no comando das festas[...] Acabamos oferecendo
entretenimento para as pessoas.” (P10);
“Sim, até porque quem promove esse lazer somos nós. Passamos a semana
nos organizando, vendo repertório, preparando tudo para as pessoas que

gostam das nossas festas se sentirem bem, tendo seu momento de lazer, se
divertindo, dançando, cantando, etc.” (P4).

Ao longo dos anos, a profissão passou por significativas mudanças, principalmente no
que diz respeito à relação com os frequentadores. Sua função de diálogo e reconhecimento
com o público cria o que Magnani (1996, p. 13) reconhece como “o pedaço”, um espaço que
reforça o reconhecimento de identidade em um ambiente onde práticas assertivas para a
própria personalidade são executadas de maneira coletiva.
3) o estatuto das festas de aparelhagem dentro todo o conceito em que estão inseridas e
qual sua função social em relação ao lazer:
Fica muito visível no decorrer da festa, principalmente, quando as pessoas
dançam, interagem” (P10);
“As pessoas em momentos de lazer dificilmente praticam lazer só elas,
sempre estão acompanhadas de familiares e amigos, assim como nas
festas de aparelhagens. Sempre as pessoas chegam entre duas, três ou
mais pessoas, para dançarem, cantarem, bater papo ou até mesmo
arrumar uma paquera na festa” (P4);
“Nas festas muitos amigos e fã clubes se encontram [...] As festas para
muitas pessoas são confraternizações.” (P15)
“Vejo as pessoas sorrindo, conversando e dançando bastante”
(P8).

A sociabilidade reforça e sela todas as questões relativas à identidade individual e a
identidade cultural, de grupo, que transcende, no momento da festa, as barreiras
socioeconômicas; fã-clubes, galeras, equipes, veteranos e novatos se misturam e socializam
dentro de um mesmo ambiente, com um mesmo propósito, o que cria um cimento social
muito oportuno para gestos de amizade, interação e aceitação mútua:
“[...] Pessoas que frequentam nossas festas estão ali para brincar, se divertir
e tirar um pouco o estresse do dia a dia” (P5)
“[...] sempre eles buscam esquecer os problemas e as adversidades da vida,
dançando e se divertindo na festa” (P11)
“[...] Ao longo dos anos pude vê isso bem de perto. Pessoas que fazem das
festas seu momento de libertação, de relaxamento.” (P10)
“[...] muitos desses frequentadores dizem que é uma forma de se distrair da
correria do dia a dia” (P9).

O lazer como oposição ao trabalho também requer práticas que possibilitem a fuga da
rotina diária da sociedade. Diante das diversas possibilidades de se praticar o lazer, cabe ao
indivíduo escolher, dentro de sua realidade e de seu contexto sociocultural, onde muitas
vezes, as festas, são um dos poucos meios disponíveis, senão o único, de se vivenciar a
prática dentro de sua totalidade e de maneira significativa.
A evidente permanência das festas de aparelhagem em Belém do Pará, como um
grande espaço de lazer popular nas falas destacadas, as demonstram como atividades
regulares de grande impacto, portanto, fundamentais dentro da dinâmica sociocultural da
população paraense, resistindo ao fator temporal e se reinventando diante de cada cenário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aparelhagem é um dos exemplos mais interessantes de fenômenos orgânicos que se
misturam com a própria história e cultura de sua região, sendo um modelo genuíno de espaço
para o lazer, onde gerações e classes sociais se unem e criam uma identidade, uma estética
que se tornou uma tendência nacional e faz uma grande reverência ao estado do Pará.
A oportunidade de ouvir os DJs mostra como a festa de aparelhagem é executada com
esmero por seus idealizadores, que veem no ofício uma responsabilidade com a tradição e
com o bem-estar de sua comunidade, expandindo suas fronteiras e trazendo cada vez mais
dinamicidade e qualidade para a fruição do lazer, que ganha mais plasticidade, sofisticação
técnica e uma dimensão cheia de nuances, onde cada indivíduo se encontra em sua expressão
individual e também coletiva, expressões que têm potencial para a tomada de consciência
corporal e social, em que diversas contradições e convergências acontecem e encontram
meios de resolução através da diversão e da autoexpressão.
Destaca-se a evidente necessidade da realização de mais estudos que fomentem a
relação do lazer dentro das festas de aparelhagem, uma vez que, dentro do contexto,
representam um ambiente essencial na vida dos paraenses, independente de idade, de sexo e
classe social.
Este estudo vislumbrou a perspectiva dos DJs de aparelhagem por meio de suas
próprias vozes e foi capaz de coletar impressões importantes para reiterar o estatuto das festas
de aparelhagem como patrimônio cultural através do qual o estudo e a curadoria se
configuram como o cultivo e memória da própria identidade.

SOUND SYSTEM PARTIES IN BELÉM- PARÁ: LEISURE OF
CELEBRANTES IN THE VIEW OF COMMANDERS
ABSTRACT
The sound system party is a sociocultural phenomenon originating in the outskirts of Belém –
Pará, which has gained heterogeneous proportions and national projection. This study
analyzes this phenomenon from the perspective of 15 DJs who run the parties. To achieve this
goal, an open questionnaire was applied and analyzed qualitatively, dividing the contents into
categories in order to analyze their perspectives on different themes related to the event.
KEYWORDS: Leisure; Sound Sytem Parties; DJs.

FIESTAS DE SISTEMAS DE SONIDO EN BELÉM- PARÁ: EL
ESPARCIMIENTO DE LOS CELEBRANTES A LA VISTA DE LOS
COMANDANTES
RESUMEN
La fiesta de sistema de sonido es un fenómeno sociocultural con origen en las afueras de
Belém - Pará, que ha adquirido heterogéneas proporciones y proyección nacional. Este
estudio examina este fenómeno desde la perspectiva de 15 DJ que dirigen las fiestas. Para
lograr este objetivo, se aplicó un cuestionario abierto y se analizó cualitativamente,
dividiendo los contenidos en categorías con el fin de analizar sus perspectivas sobre
diferentes temas relacionados con el evento.
PALAVRAS CLAVES: Ocio; Fiestas de sistema de sonido; DJs.
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FUTEBOL E INDÍGENAS: VIVÊNCIAS DO POVO AKWẼ-XERENTE1
Khellen Cristina Pires Correia Soares,
Instituto Federal do Tocantins /Campus Palmas – IFTO
RESUMO
O presente estudo, resultado de uma tese de doutorado, objetiva aproximar o entendimento
do lazer como dimensão da cultura e prática social complexa, da análise do futebol na vida
cotidiana do povo Akwẽ-Xerente. A metodologia foi construída a partir do diálogo entre a
pesquisa bibliográfica e de campo, em uma perspectiva etnográfica. O futebol apresenta-se
como elemento fundamental para as relações interculturais e participa da força geradora
que define a cultura Akwẽ-Xerente.
PALAVRAS-CHAVE: Indígenas Akwẽ-Xerente; Futebol; Lazer.

INTRODUÇÃO
Este estudo é um recorte de uma tese de doutorado2 na qual o entendimento do lazer
como dimensão da cultura e prática social complexa é apresentado a partir da análise da vida
cotidiana do povo Akwẽ-Xerente, em especial das vivências dos jogos de futebol. A
metodologia foi construída a partir do diálogo entre a pesquisa bibliográfica e de campo, em
uma perspectiva etnográfica.
Por meio do “olhar de perto e de dentro” apresento como o futebol é vivenciado na
aldeia Salto e as perspectivas de diálogos com o campo de estudos do lazer, considerando o
modo de vida deste povo, descrevendo as relações que são estabelecidas com o tempo, o
trabalho, a natureza, os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos da sociedade
envolvente e como todos esses elementos trazem perspectivas de diálogo com o campo de
estudos do lazer e estudos decoloniais.
A aldeia Salto, foi fundada em 1989, as casas são construídas em formato circular,
permitindo que os moradores se vejam, observem o que se passa no pátio, se as crianças
brincam, se andam de bicicleta ou jogam futebol. As casas estão organizadas em formato de
ferradura, por isso, deixam no centro uma área vazia – o pátio da aldeia, o warã. Este local
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tem, para além da centralidade espacial, uma centralidade na vida dos indígenas que ali
habitam.
No espaço do pátio da aldeia Salto cabe um campo de futebol oficial, não tem
gramado, é simplesmente a terra batida pelos pés de todas as idades e sexos que correm para
lá e para cá, atrás da bola de futebol, fazendo-o ficar ainda mais marcado na centralidade da
vida dos moradores. Para dizer do futebol, enquanto práticas cultural do povo Akwẽ/Xerente,
utilizarei a lente do lazer, e isso significa dizer que, dentre todas as práticas culturais que
envolvem a vida cotidiana deste povo, analisei o futebol por possuir um caráter lúdico em seu
processo e trazer sentidos e significados que são compartilhados a partir de uma
territorialidade que marca a temporalidade da alteridade Akwẽ/Xerente.
Esse movimento de decolonizar o campo de estudos do lazer e entrar em contato com
os sentidos e significados elaborados na vida cotidiana indígena traz à tona reflexões
pertinentes e atuais acerca do seu processo de envolvimento histórico com o ambiente, sendo
este compreendido como o estudo da vida social, ou melhor dizendo, das relações de
crescimento, habitação e processos de vida3.
O território indígena e sua temporalidade se diferenciam dos demais territórios e
temporalidades dos sujeitos que compõem a sociedade envolvente, cada realidade vem sendo
construída a partir das experiências, vivências, sentidos e significados elaborados na vida
cotidiana individual e coletiva. Pensar outras culturas e que a diversidade vai além do
reconhecimento do outro significa, sobretudo, pensar a relação entre eu e o outro, uma vez
que a diversidade, em todas as suas manifestações, é inerente à condição humana e isso não
significa negar as semelhanças e sim provocar epistemologias outras que nos permitem
insurgir contra processos de colonialidade estabelecidos na nossa sociedade.
FUTEBOL E O POVO AKWẼ-XERENTE
Logo nos primeiros contatos que estabeleci na aldeia, percebi que o futebol iria me
acompanhar durante toda a jornada investigativa, pois ele se faz presente, ao longo do dia, no
centro da aldeia Salto. É interessante essa localização do campo de futebol, pois traz
INGOLD, Tim. Perceptions of the Environment, essays in livelihood, dwelling and skill. London:
Routledge, 2000.
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significados para pensarmos na inserção deste esporte especificamente na vida cotidiana
Akwẽ-Xerente.
A presença do futebol nas aldeias indígenas é objeto de estudo de pesquisadores que o
analisam enquanto esporte, etno-desporto indígena ou esportividade ameríndia, sendo
destacado que o futebol agrega alteridades. Analiso o futebol enquanto prática cultural de
lazer do povo Akwẽ-Xerente; o futebol que contribui para a construção de processos
alteritários, de reconhecimento e respeito das diferenças e que traz uma perspectiva prazerosa
e lúdica.
O futebol que acontece na aldeia Salto muito se assemelha aos jogos que acontecem
nos bairros periféricos dos diversos municípios do Brasil, o famoso “peladão”, e vale aqui o
destaque: semelhante não é o mesmo que iguais, o que pode fazer toda a diferença. O futebol
que tive a oportunidade de presenciar é vivenciado por meninos e meninas, homens e
mulheres que gostam de experimentar para além da competitividade, o prazer e a ludicidade
em um momento de prática cultural de lazer, que também envolve outros elementos como a
cumplicidade e o compromisso.
Fico observando um pouco o pátio da aldeia e vejo a vida passando em um
tempo mais lento, observo as crianças brincando. Agora, ao invés de duas
traves de futebol, tem seis traves; ou seja, mais espaços para fazer gols, mais
oportunidade para crianças jogarem, mais oportunidade para um número
maior de pessoas brincarem. Consigo já dizer que o futebol é, sim, a prática
cultural preferida da maioria dos habitantes da aldeia Salto. Está presente
todos os dias da semana, no período matutino e vespertino, para todas as
idades jogarem, para todos os moradores assistirem e se divertirem com as
jogadas dos times das mulheres casadas, das jovens guerreiras, dos homens
habilidosos e das crianças alegres, que se deliciam mostrando suas
habilidades ou somente sentindo o vento correr no seu rosto quando se
movimentam perseguindo a bola (Notas do Caderno de Campo – A
preferência pelo futebol). (SOARES, 2017, p.143)

Esse jogo com bola que acontece de manhã até de noite, no centro da aldeia e que para
além das pessoas que jogam no campo, consegue envolver toda a aldeia como expectadora e
faz pensar que o futebol é jogado e associado a um tempo prazeroso, na aldeia Salto ele
configura-se como uma prática cultural de lazer.
Assim, podemos dizer que o futebol traz determinantes para a temporalidade do povo
Akwẽ-Xerente da aldeia Salto. Nas comemorações do aniversário da aldeia, o futebol tem
uma centralidade, visto que esta data é comemorada com um torneio de futebol e uma noite

de forró, no encerramento. O torneio de futebol é ansiosamente esperado pelos jogadores e
jogadoras, que treinam diariamente, e pelos moradores não só da aldeia Salto, como das
aldeias vizinhas ou da cidade mais próxima, Tocantínia.
Ao serem questionados acerca do futebol na aldeia Salto, percebo uma certa
preocupação dos anciãos e de alguns adultos com a centralidade desta prática, visto que a
analisam como um possível prejuízo às práticas culturais específicas da cultura AkwẽXerente.
A oportunidade de olhar de perto e de dentro as festividades de aniversário da aldeia
Salto, aproximou-me do que talvez melhor represente os processos de alteridade,
interculturalidade, multiculturalismo que podem emergir das práticas culturais de lazer do
povo Akwẽ-Xerente.
Hoje são 03 de março de 2017, estou na aldeia Salto para registrar o
encerramento da festa de aniversário da aldeia. A programação que o
cacique Valci Siña apresentou traz práticas culturais com as crianças (cabo
de força e corrida de taquara) no final da tarde de hoje. Já para amanhã,
04/03/2017, haverá no período da manhã corrida de resistência, corrida, cabo
de força e arco e flecha; às 14h, um casamento e, a partir das 16h, haverá a
finais do futebol feminino e masculino. A final feminina será entre a equipe
da aldeia Salto e a equipe da aldeia Funil e a final masculina acontecerá
entre a equipe da aldeia Salto e a equipe de jogadores não indígenas do
município de Tocantínia. À noite, para marcar o encerramento geral, haverá
o tão esperado forró, com uma banda da cidade (Notas do Caderno de
Campo). (SOARES, 2017, p. 149)

Vivenciado na vida cotidiana do povo, o futebol é prática cultural de lazer para o povo
Akwẽ-Xerente. Reconhecido como esporte para a sociedade ocidental, neste lugar, a aldeia
Salto, ele configura-se como uma prática cultural que envolve a cosmologia deste povo e as
possibilidades de aproximações com os “outros”, corpos indígenas e não indígenas.
Estes corpos que interagem, se posicionam a favor ou contra, estes corpos que vivem
cotidianos de luta e que estão expostos ao colonialismo do saber, do ser e do poder e que
atrelado ao capitalismo são vulneráveis ao processo de mercantilização global da vida por
meio da exploração de dois não bens de consumo: o trabalho e a natureza.
Apresento o futebol Akwẽ-Xerente e sugiro que possamos pensar nos tantos povos
indígenas, seus tantos saberes construídos e práticas culturais que se aproximam do que
nomeamos como lazer. Defendo assim como Krenak (2020), que todo o privilégio social

incutido pelo colonialismo, capitalismo e patriarcado resulta em privilégio epistêmico, que
deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder.
Completo e avalizo a compreensão de que é danoso para uma sociedade, que as pessoas não
conheçam a história dos seus povos originários.
O futebol, enquanto prática cultural de lazer que tem centralidade na vida cotidiana do
povo Akwẽ-Xerente, permite-lhes em um processo alteritário, aproximarem-se de outras
realidades e ainda provoca um processo de discussão e negociação no campo cultural, político
e social. Esta prática cultural de lazer abre janelas de oportunidades para que o modo de
habitar deste povo seja conhecido e reconhecido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o tempo de contato sistemático, pude constatar que há todo um complexo de
práticas culturais que se revelam como modo de vida e de constituição da alteridade AkwẽXerente, a partir da identificação do envolvimento cultural.
Este povo tem a crença de que se protegem por meio da sua língua e as tantas práticas
culturais que envolvem a ludicidade, o encontro com os parentes, o jogo, o brincar, a caça as
tanajuras, o banho no rio, a roda do artesanato, que transita entre a liberdade e a obrigação, a
corrida de tora, o arco e flecha, as corridas de resistência, o cabo de força e o futebol.
A dimensão espacial permite que o futebol seja acessado por toda a comunidade,
assim, a aprendizagem deste jogo ocorre de forma prática, crianças, jovens e adultos, homens
e mulheres vivenciam, fazendo parte da sociabilidade do grupo.
As práticas culturais de lazer do povo Akwẽ-Xerente, especificamente o futebol,
fazem parte da vida cotidiana e participam da força geradora que define essa cultura. O povo
Akwẽ-Xerente produz as práticas culturais de lazer ao mesmo tempo em que são produzidos
por elas. E, neste caminho de peregrinação e produção, o tradicional e o moderno vão sendo
afirmados ou negados, de acordo com o movimento de encontro das linhas vitais e
entrelaçamento dos nós. O futebol, apresenta-se como elemento fundamental para o contato
interénico, para as relações multiculturais e para a construção de um processo alteritário nas
relações.
Consideramos por fim que trazer o cotidiano e os saberes do povo Akwẽ-Xerente para
o campo de estudos do lazer, é um movimento de luta epistêmica e política, no sentido de

transformação de realidades, criando novas possibilidades de se construir saberes no campo
de estudos do lazer e da educação intercultural, da interação entre os corpos, que vivem
cotidianos de luta e que estão expostos a colonialidade do saber, do ser e do poder e são
vulneráveis ao processo de mercantilização global da vida.

FOOTBALL AND INDIGENOUS:
EXPERIENCES OF THE PEOPLE AKWẼ-XERENTE
ABSTRACT
The present study, the result of a doctoral thesis, aims to approximate an understanding of
leisure as a dimension aims to approximate a dimension of leisure as a dimension of culture
and complex social practice, the analysis of football in the everyday life of the Akwẽ-Xerente
people. The methodology was constructed from the dialogue between bibliographic research
and from an ethnographic perspective. Football is a fundamental element for the intercultural
relations and participates in the generating force that defines the Akwẽ-Xerente culture.
KEYWORDS: Indigenous Akwẽ- Xerente; Football; Leisure.

FÚTBOL E INDÍGENAS: EXPERIENCIAS DEL PUEBLO AKWẼXERENTE
RESUMEN
El presente estudio, fruto de una tesis doctoral, tiene como objetivo aproximar la
comprensión del ocio como dimensión de la cultura y la práctica social compleja, , el análisis
del fútbol en la vida cotidiana del pueblo Akwẽ-Xerente. La metodología se construyó a partir
del diálogo entre la investigación bibliográfica y desde una perspectiva etnográfica. El fútbol
es un elemento fundamental para las relaciones interculturales y participa en la fuerza
generadora que define la cultura Akwẽ-Xerente.
PALABRAS CLAVE: Indígenas Akwư-Xerente; Fútbol; Ocio.
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HÁBITOS DE CICLISTAS DE LAZER EM GOIÂNIA EM FUNÇÃO DA
PANDEMIA1
Humberto Luís de Deus Inácio,
Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
Esta pesquisa diz respeito às mudanças (ou não) de hábitos de ciclistas de lazer (CL) da
cidade de Goiânia e sua região metropolitana durante a pandemia sanitária gerada pelo
Coronavírus Covid19. Para tanto, utilizamos questionário com 28 questões e observação
sistemática in loco em trajetos de CL. Esperamos com este estudo diagnosticar a situação dos
CL antes e durante a pandemia, sob diversos aspectos e, com isso, sugerir políticas e ações
de combate e restrições à pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; ciclismo; hábitos na pandemia.
INTRODUÇÃO
O ciclismo é uma prática corporal universal e sonho de consumo de crianças, jovens e
adultos, seja para seu uso lúdico, treino corporal, opção barata e sustentável de transporte
urbano (CMT) e/ou como equipamento para fruição do lazer. Nos três primeiros meses de
2020 foram produzidas cerca de 40.000.000 (quarenta milhões) de bicicletas no planeta
(BRUJULABIKE, 2020).
Já, no Brasil, indicado como o 4º país no mundo em produção de bicicletas, a projeção
de produção para o ano inteiro de 2019 foi batida em novembro com 899.177 unidades, 42
mil bicicletas a mais que o previsto até dezembro daquele ano (ABRACICLO, 2020). Estes
dados reforçam a importância da bicicleta na vida dos brasileiros, sinalizando o quão
relevante é pesquisar sobre este tema.
Este texto apresenta um retrato dos CL na cidade de Goiânia (GO) e possíveis
alterações em seus hábitos de pedalar (frequência, horários, solo ou acompanhado etc.) a
partir da pandemia sanitária provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19).
Goiânia é a capital do estado de Goiás. Possui área territorial de 728,841km2 e
população de 1.536.097 pessoas (IBGE, 2020). Apresenta terreno predominantemente plano.
Seu clima é tropical com período de seca, onde predominam duas estações bem definidas: a
1
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estação úmida, de outubro a abril, com fortes chuvas, acompanhadas de raios e rajadas fortes
de vento, e a estação seca, de maio a setembro, com altas temperaturas e baixa umidade
relativa do ar.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia
(SMT), “a malha cicloviária [...] atualmente possui 14,3 quilômetros de ciclofaixas, 7,6 de
ciclorrotas e 5,7 de ciclovias implantadas, além de outros 8,1 quilômetros de ciclovias em
execução” (GOIÂNIA, s/d).
Apesar desta informação presente no website da SMT sem data informada, que
totaliza 35,7km de vias para o ciclista, outra fonte, de 09/01/2019, comunica que os “80
quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas começaram a ser revitalizados pela
Prefeitura de Goiânia nesta semana”2 (MAISGOIÁS, 2019).
Independentemente deste desencontro de dados, é certo que a bicicleta como meio de
mobilidade urbana é insignificante na cidade. Duas situações confirmam isto: o baixo nível de
ocupação do bicicletário em um dos terminais de integração do transporte urbano coletivo e a
suspensão, poucos meses após sua implantação, dos projetos [pagos] de bicicletas
compartilhadas.
Assim, temos um cenário que dificulta uma ‘cultura da bicicleta’: é a chuva numa
estação, na outra é o calor e a secura do ar; além de uma malha cicloviária ainda reduzida.
Por outro lado, há outra dinâmica na cidade que é a do pedal de lazer em vias
predominantemente rurais. Neste caso, o CL desenvolve sua atividade de certa forma
descolada da dimensão do mundo do trabalho e dos deslocamentos necessários em sua vida
cotidiana. É no âmbito do tempo livre que o CL, sozinho ou em grupos pequenos (até 5
ciclistas), médios (+ de 5 até 10 ciclistas) e grandes (acima de 10 ciclistas)3, preenche tais
espaços de sua vida.
OBJETIVO GERAL
Diagnosticar as alterações nos hábitos de pedalar de CL de Goiânia e região em
função da pandemia pelo Corona vírus Covid-19.

No caso, “nesta semana” se refere ao período de 07 a 11 de janeiro de 2019.
Sugestão de classificação dos grupos segundo número de participantes de nossa autoria, a partir de
observações in loco, as quais indicam predominância destes grupos.
2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar os CL de Goiânia e região metropolitana (independentes, grupos);
- Diagnosticar o perfil socioeconômico dos CL pesquisados;
- Diagnosticar os hábitos relacionados ao lazer em geral e ao ciclismo de lazer antes da
pandemia;
- Diagnosticar os hábitos relacionados ao lazer em geral e ao ciclismo de lazer durante
a pandemia;
- Analisar as diferenças e similitudes entre os hábitos dos CL antes e durante a
pandemia;
METODOLOGIA
Esta pesquisa utilizou duas ferramentas para coletar dados. Em uma etapa da pesquisa
foi um questionário, ministrado on-line; nosso instrumento foi adaptado de pesquisa sobre
ciclistas urbanos - os CMT, realizada na UFPR, em Curitiba; as adaptações foram necessárias,
posto que seu formato original se dirige a CMT e não a CL.
As perguntas versaram sobre o perfil socioeconômico dos respondentes, sobre
seus hábitos de lazer com e sem a bicicleta, antes e durante a pandemia (acessível em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegx_339fxsDGOYKwl9ZtTV9XTOFQTn8RR
T1ccugFnRmGpg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 ).
Em outra etapa foi realizada ‘observação in loco’, ao longo de vários fins de semana,
especialmente nos sábados, em duas vias bastante utilizadas pelos CL: a trilha Goiânia-Santo
Antônio e a Goiânia-Terezópolis de Goiás. Ambas são de terra e recebem um grande fluxo de
CL semanalmente. Nestas vias os dados foram coletados anonimamente para registrar,
especialmente, três tipos de dados na realização do pedal: 1) quantidade de CL; 2) solo, ou em
pequeno, médio ou grande grupos; e 3) sobre o uso da máscara durante o pedal.4
As imagens registradas nas observações de campo foram obtidas por meio de gravação
de vídeo, à distância, de modo a não permitir o reconhecimento das pessoas e/ou, seus rostos
foram sombreados posteriormente (destacando que são imagens registradas em espaços

Foi utilizada uma câmera do tipo ‘de ação’, presa ao guidão de nossa bicicleta. Ao constatar, à
distância, que haveria um cruzamento com outros CL, a mesma era acionada no modo Vídeo
registrando assim os CL.
4

públicos, notadamente vias urbanas e rurais). Além disso, este registro foi realizado em
movimento, nos momentos em que este pesquisador cruzou/passou pelos CL nas vias.
Ainda que tenha se constituído de uma mesma investigação, não é possível
saber/confirmar que os CL observados in loco, são os mesmos que responderam o
questionário, podendo, inclusive, não haver nenhuma coincidência. Dito isto, comunicamos
que, neste texto, apresentaremos e discutiremos somente os dados obtidos com as observações
de campo; respondendo assim, parcialmente aos nossos objetivos específicos.
Sobre uma amostra confiável/significativa de sujeitos, não é possível definir este
elemento estatístico a priori. Isto porque não foi encontrado – nem mesmo como uma
estimativa, o número de CL do espaço estudado.5
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Realizamos observações in loco durante quatro sábados - os três primeiros em
sequência e o último duas semanas após o terceiro focando nossa observação em três
aspectos: a) quantidade de CL; b) se estavam sozinhos ou em pequenos, médios ou grandes
grupos; e c) o uso da máscara durante o pedal. Ao longo dos períodos observados tivemos:
Quadro 01: Números absoluto e percentual dos CL por grupos e uso ou não de máscara

1º sábado

2º sábado

3º sábado

4º sábado

Total

Número
de
CL
observados
Número de CL solo

55

43

60

55

213

03

07

03

05

18

Número
grupos
Número
grupos
Número
grupos
Número
máscara
Número
máscara

de pequenos

10

10

07

12

39

de médios

01

-

05

02

08

de grandes

01

-

-

-

01

de CL com

05 (9%)

07 (16%)

03 (5%)

03 (5,4%)

18 (8,5%)

de CL sem

50 (91%)

36 (84%)

57 (95%)

52 (94,6%)

195 (91,5%)

Fonte: a autoria

A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética da UFG, sob número CAEE
40125520.6.0000.5083.
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Dos dados acima podemos depreender que:
- A média foi de 53,25 CL por período observado.
- O número de CL por sábado não apresentou variação expressiva entre eles.
- Há predominância de grupos pequenos e se pode inferir que grupos grandes são
exceção.
- O número de CL ‘sem' máscara é 10,76 vezes maior que o de CL ‘com’ máscara. Em
termos percentuais: 91.5% sem e apenas 8,5% com a máscara.
A Associação Texana de Medicina, numa classificação em cinco níveis: Muito Baixo,
Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, indica que “Caminhar, correr ou pedalar com outras
pessoas” (https://www.texmed.org/TexasMedicineDetail.aspx?id=53977.) 6 apresenta ‘Baixo’
risco de contágio pelo Covid 19.
Entretanto, não há indicação sobre o número de pessoas na mesma atividade, nem
sobre uso de máscara, nem sobre uma distância mínima entre elas. De acordo com tal
orientação, os CL poderão organizar-se em grupos grandes, sem máscaras, pedalando um ao
lado e/ou atrás do outro.
Por outro lado, há fontes que indicam boas práticas para as práticas corporais durante a
pandemia. Citamos aqui as orientações dos professores Danusa Dias Soares e Leszek Antoni
Szmuchrowski, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Educacional da UFMG.
Estes pesquisadores destacam a capacidade do vírus em se manter/espalhar no ar em situações
associadas de movimento e velocidade – como no ciclismo; apoiando-se em um estudo belga
e outro holandês, sugerem que a distância entre ciclistas, quando um está à frente de outro
seja de
[...] impressionantes dez metros de distância, quando se desenvolve pequena
velocidade, e 20 metros, dez vezes mais que o recomendado em situações
normais, quando a velocidade desenvolvida é próxima do que se tem em
competições”.
(https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/coronav%C3%ADrus-corrida-eciclismo-exigem-at%C3%A9-20-metros-entre-as-pessoas-mesmo-ao-arlivre-1.782432)

Na observação realizada praticamente não observamos distanciamento – os CL
pedalam um ao lado do outro e/ou atrás, em distâncias que não ultrapassam os dois metros. O
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uso de máscara poderia amenizar o risco de contágio, mas os dados apontam que, tampouco,
esta orientação é seguida pela maioria
Dois dados não presentes no Quadro 01: a) entre os 18 CL solo, dois estavam de
máscara, sugerindo um cuidado redobrado: pedalar solo e ainda usar a máscara; b) nos grupos
foi comum ao menos um CL com máscara, enquanto os outros estão sem; uma situação que
merece uma investigação mais específica.
Figura 01: CL solo com máscara

Figura 02:vários sem e um com máscara

Fonte: a autoria

Fonte: a autoria

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados desta pesquisa poderiam ser mais amplos caso a coleta fosse realizada entre
o final da estação seca e o começo da estação úmida, quando grande número de CL volta a
pedalar; contudo, foi só em janeiro deste ano que o Comitê de Ética da UFG aprovou a
pesquisa e a coleta de dados foi realizada em tempos chuvosos.
Também se deve considerar um quantitativo aproximado de 30 CL que estavam no
centro dos grupos e isto não nos permitiu identificar se estavam com ou sem máscara, sendo
excluídos do estudo.
Finalmente, comunicamos que as vias onde coletamos os dados possuem alguns
entroncamentos nos quais os CL se afastam das vias, não sendo, então, registrados.
Esta investigação gerou algumas perguntas:
•

terão os CL um sentimento de imunidade dado sua condição física?

•

terão os CL uma interpretação das orientações sobre práticas corporais ao ar livre que
os leva agir como agem?
São questões em aberto e que, justamente em função da pandemia, não puderam ser

verificadas, por exemplo, com entrevistas.
Este foi um pequeno retrato do pedal de lazer em Goiânia em tempos de pandemia.

LEISURE BIKE RIDER’S HABITS IN GOIÂNIA IN FUNCTION OF
THE PANDEMIC
ABSTRACT
This research concerns changes (or not) in the habits of leisure cyclists (CL) in the city of
Goiânia and its metropolitan region during the health pandemic generated by the
Coronavirus Covid19. For that, we used a questionnaire with 28 questions and systematic
observation in loco on CL routes. We hope with this study to diagnose the situation of CL
before and during the pandemic, in several aspects and with this to suggest policies and
actions to combat and restrict the pandemic.
KEY WORDS: Leisure; Cycling; Pandemic’s habits.

HÁBITOS DE CICLISTAS DE OCIO EN GOIÂNIA DADA LA
PANDEMIA
RESUMEN
Esta investigación dice respecto a las mudanzas (o no) en los hábitos de ciclistas de ocio
(CO) de Goiânia y su zona metropolitana durante la pandemia provocada por el Coronavirus
Covid-19. Para tanto utilizamos un cuestionario con 28 preguntas y observación de campo en
rutas de CO. Nosotros esperamos con esto diagnosticar la situación de los CO antes y
durante la pandemia en variados aspectos y con esto proponer políticas y acciones para
combatir y restringir la pandemia.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Ciclismo; hábitos en la pandemia.
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LAZER E QUALIDADE DE VIDA URBANA: A IMPORTÂNCIA DA
DIVERSIDADE DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA VIVÊNCIAS
FÍSICO-ESPORTIVAS 1
Isabela Veloso Lopes Versiani,
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
RESUMO
A existência de equipamentos públicos de lazer é parte integrante da melhoria da qualidade
de vida nas cidades. De natureza descritiva, a comunicação analisa a diversidade de
equipamentos públicos de lazer ligados aos interesses físico-esportivos na cidade de Montes
Claros-MG, correlacionada a indicadores de qualidade de vida urbana. Nos resultados,
aponta-se para uma relação desigual entre as regiões, com múltiplas carências e necessidade
de maiores investimentos.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; equipamentos públicos; diversidade.
INTRODUÇÃO
Em grande parte das cidades brasileiras, observa-se um processo crescente de
associação do lazer à esfera do mercado e da indústria do divertimento, na qual suas vivências
e espaços têm sido cada vez mais privatizados e convertidos em mercadorias (GOMES, 2006;
MARCELLINO, 2006), o que contribui, ainda mais, para processos de exclusão e
intensificação de desigualdades socioespaciais já tão presentes.
Essa realidade pode ser evidenciada não só no contexto de grandes cidades, mas,
também, em cidades médias, como é o caso de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, com
cerca de 344 mil habitantes (IBGE, 2010), com repercussões diretas na qualidade de vida
urbana através da falta de acesso a serviços e equipamentos em diversas áreas, apontando
inclusive para a necessidade de uma maior intersetorialidade e compreensão do esporte e do
lazer como direitos sociais integrados a discussões de planejamento urbano e de outros
modelos de desenvolvimento para as cidades.
Assim, aproximar a discussão do lazer ao paradigma da qualidade de vida urbana e da
produção de sistemas de indicadores para o seu monitoramento (LEVA, 2005; VITTE;
KEINERT,2009) pode ser uma importante contribuição para estudos na área, uma vez estes
O presente trabalho é um recorte de Dissertação de Mestrado e contou com Bolsa de fomento da
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – Fapemig.
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buscam avaliar as condições de vida nas cidades através do levantamento de informações e
diagnósticos acerca da realidade intraurbana (NAHAS, 2009). Diante da complexidade de
questões que se colocam no cotidiano urbano e que comprometem diretamente a qualidade de
vida da população, essa perspectiva tem reafirmado a necessidade de um maior conhecimento
dos problemas e disparidades para proposição de ações e soluções.
A partir dessa constatação, essa comunicação tem como objetivo apresentar a
experiência de aplicação de alguns indicadores de qualidade de vida urbana propostos na área
do lazer, relacionados à distribuição de equipamentos específicos para as vivências físicoesportivas, tendo a dimensão intraurbana da cidade de Montes Claros como base, e enfocando
nessa discussão a importância da diversidade de equipamentos para viabilizar um maior
acesso ao lazer nas cidades. Espera-se que a pesquisa realizada possa contribuir para o debate
como mais uma experiência que visa auxiliar e aprofundar a troca de informações e o
desenvolvimento desse campo recente de estudos.
METODOLOGIA
A metodologia do estudo foi caracterizada por pesquisa documental e quantitativa,
com visitas de campo. Embora se reconheça a pluralidade de conteúdos culturais do lazer
(DUMAZEDIER, 1980), justifica-se o recorte vinculado às vivências físico-esportivas pela
relação direta com o tipo de equipamento público disponível em maior número na cidade e na
relação direta com o campo da Educação Física.
Foram considerados como equipamentos públicos de lazer os equipamentos
específicos (CAMARGO, 2003) levantados junto à seção de Unidades de Esporte e Lazer, da
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) - Prefeitura Municipal de
Montes Claros (PMMC) e os identificados na pesquisa de campo realizada, como ginásios
(3), quadras esportivas de quatro tipos (38), campos de futebol em áreas institucionais/verdes
(17), playgrounds (9), pistas de skate (2), pistas de caminhada (3) e conjunto de barras de
ginástica (10), agrupas em 10 categorias como fator de diversidade.
A espacialização dos dados desenvolveu-se a partir da proposta de divisão intraurbana
da cidade em 26 Regiões de Planejamento (LEITE, 2006). A partir dessa regionalização, os
equipamentos públicos de lazer foram georreferenciados utilizando-se tecnologias associadas
ao Sistema de Informação Geográfica (SIG), o que possibilitou a aquisição, armazenamento,

análise e apresentação dos dados levantados na superfície terrestre. Esses dados foram
processados no Software ArcGIS 9.3, com utilização da Imagem de Satélite Quick Bird
(2005). Para atualização dos dados levantados, foi também utilizada a Imagem de Satélite
disponibilizada pelo Google Earth.
A pesquisa quantitativa foi baseada no aprofundamento de análises de outras
metodologias utilizadas na construção de indicadores de qualidade de vida urbana, que
resultaram na adaptação de alguns indicadores específicos da área do lazer para Montes
Claros, desenvolvidos a partir do georreferenciamento dos dados e produção de mapas
temáticos. Nessa comunicação, será dada ênfase à análise do fator de diversidade de
equipamentos apresentada nos mapas temáticos produzidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização da dimensão intraurbana da cidade de Montes Claros é marcada por
um processo de ocupação do solo urbano fragmentado e heterogêneo, com uma divisão
socioeconômica em áreas segregadas com maior ou menor grau de infraestrutura. Variáveis
como nível de renda e distribuição populacional retratam a tendência à periferização das
classes de renda mais baixa, sobretudo no Norte e regiões de renda baixa no Leste e Sul.
Quanto mais a região se aproxima da área central, verifica-se um aumento da renda, tendendo
para regiões de renda média e média alta. Os contrastes se acentuam na periferia Sudoeste da
cidade, onde se localizam as regiões com população de maior poder aquisitivo e pouca
densidade populacional. Tais características ficam evidentes na exposição da figura 1.

Figura 1– Mapas de Distribuição por Renda e por Distribuição Populacional

Fonte: LEITE, 2006 (adaptado).

Essa configuração socioespacial irá ter desdobramentos diretos na distribuição e
diversidade dos equipamentos, conforme evidenciado a partir dos Mapas Temáticos das
figuras seguintes, com uma maior carência de infraestrutura e baixo fator de diversidade de
equipamentos nas regiões mais periféricas.

Figura 2 – Mapa de Distribuição das Quadras e Ginásios

Fonte: Arquivo do autor.

As quadras e ginásios foram os equipamentos mais numerosos, sendo as quadras
poliesportivas dos bairros os equipamentos com melhor distribuição na cidade. Mesmo assim,
verificou-se que essa distribuição é insuficiente para atender às demandas de algumas regiões
pela alta densidade populacional, registrando-se uma carência nas regiões periféricas. A
análise da infraestrutura e conservação também evidenciou que a qualidade das quadras é
superior em quase todas as regiões de melhor renda.

Figura 3 – Mapa de Distribuição dos Campos de Futebol

Fonte: Arquivo do autor.

A distribuição dos campos de futebol no mapa da figura 3 evidencia que esta categoria
de equipamentos é a segunda mais numerosa, com 17 campos localizados em áreas
institucionais/verdes que foram contabilizados para cálculos dos indicadores, embora tenham
sido mapeados campos de várzea também em áreas particulares/ indefinidas. Percebeu-se que
a maior concentração está em regiões que ainda possuem grandes vazios urbanos, à espera de
valorização dos terrenos e instalação de infraestrutura para serem loteados, muitos em áreas
particulares. Nas regiões mais valorizadas, como áreas próximas do centro, de ocupação mais
antiga, ou na “periferia” sudoeste, há alguns lotes vagos, mas não existem campos de futebol.
O número mais alto de quadras poliesportivas e campos de futebol, e a presença em
mais da metade das regiões, favorecem uma melhor distribuição desses dois tipos de
equipamentos, sobretudo dos campos de futebol evidenciados nas áreas periféricas sendo, às
vezes, o único equipamento existente, mas com limites no tipo de prática e público atendido, a

exemplo do futebol praticado por jovens e adultos do sexo masculino. Por outro lado, os
outros equipamentos públicos de lazer, por estarem presentes em menor número nas regiões
de planejamento, serão os principais indicativos de desigualdades percebidas no levantamento
do fator de diversidade de equipamentos, como fica evidente no Mapa da Figura 4.
Figura 4 – Mapa de Distribuição de outros Equipamentos Públicos de Lazer e Locais de
Caminhada

Fonte: Arquivo do autor.

Essa configuração tem impacto direto nos playgrounds públicos, importantes para o
lazer infantil nos bairros e presente em apenas nove regiões, sendo sete em regiões de renda
média e alta, com diferenças consideráveis no estado de conservação, acompanhando a
tendência das quadras poliesportivas. Há também a existência de apenas duas pistas de skate,
uma na Praça de um bairro de renda baixa e outra em um bairro de renda alta, importantes
para o lazer de jovens. Outro equipamento escasso e concentrado são as pistas de caminhada.
Foram identificadas três “pistas” públicas de caminhada e corrida oficiais, todas localizadas

em regiões de maior renda. Diretamente associada à prática da caminhada ou da corrida como
vivência físico-esportiva, as barras de ginástica e/ou alongamento existentes na cidade, que
podem ser utilizadas de forma complementar a essa atividade ou para prática de exercícios
específicos, tiveram maior concentração na região Sudoeste da cidade, de mais alta renda.
Todos esses resultados seguem tendências em se priorizar uma maior diversidade de
equipamentos públicos nas regiões com maiores rendas e investimentos, uma espécie de regra
com que os equipamentos públicos de lazer vêm sendo tratados pelo Poder Público na maioria
das cidades brasileiras, o que traz sérias limitações para um amplo acesso da população às
vivências físico-esportivas, imprescindíveis para fomentar a qualidade de vida urbana em
aspectos relacionados a um estilo de vida mais saudável, novas formas de sociabilidade e
públicos atendidos (como as crianças, as mulheres e os idosos), além da impossibilidade de
uma maior participação cidadã na apropriação social de equipamentos em direção a uma
sociedade mais democrática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Longe de se esgotar o tema, a pesquisa teve como principal objetivo contribuir para a
legitimação do lazer no meio urbano, evidenciando a importância de uma maior
democratização de suas vivências e equipamentos para a melhoria da qualidade de vida
urbana da população, o que passa, necessariamente, também por uma maior diversidade de
equipamentos públicos, com boa infraestrutura, para possibilitar um maior acesso da
população, tanto através de uma maior ampliação de vivências físico-esportivas para
diferentes públicos, como para uma melhor distribuição destes em todas as regiões de uma
cidade, aliás, de uma cidade para todos.

LEISURE AND URBAN QUALITY OF LIFE: THE IMPORTANCE OF
DIVERSITY OF PUBLIC EQUIPMENT FOR PHYSICAL-SPORTING
EXPERIENCES
ABSTRACT
The existence of public equipment for leisure is an integral part of improving the quality of
life in cities. Descriptive in its form, the communication analyzes the diversity of public
equipment for leisure linked to physical and sporting experiences in the city of Montes
Claros-MG, correlated with indicators of urban quality of life. In the results, there is an
unequal relationship between the regions, with multiple needs and the necessity for greater
investments.
KEYWORDS: leisure; public equipment; diversity.

OCIO Y CALIDAD DE VIDA URBANA: LA IMPORTANCIA DE LA
DIVERSIDAD DEL EQUIPO PÚBLICO PARA LAS EXPERIENCIAS
FÍSICO-DEPORTIVAS
RESUMEN
La existencia de instalaciones públicas para el ocio es parte integral de la mejora de la
calidad de vida en las ciudades. De carácter descriptivo, la comunicación analiza la
diversidad de equipamientos públicos para el ocio vinculados a intereses físicos y deportivos
en la ciudad de Montes Claros-MG, correlacionados con indicadores de calidad de vida
urbana. En los resultados, existe una relación desigual entre las regiones, con múltiples
necesidades y de mayores inversiones.
PALABRAS CLAVES: ocio; instalaciones públicas; diversidad.
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LAZER E RISCO NA PANDEMIA DE COVID-19: O ENTENDIMENTO
DE INTERNAUTAS SOBRE AGLOMERAÇÕES NO CONTEXTO DO
FUTEBOL E DA RELIGIÃO 1
Mateus Alexandre Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Bartos Batista Bernardes,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Este estudo objetivou analisar as manifestações virtuais contrárias às aglomerações no Círio
de Nazaré e nas portas dos estádios de futebol durante a pandemia de COVID-19. Essas
vivências de lazer estão proibidas atualmente pelas diretrizes sanitárias. Mesmo assim uma
parcela considerável de pessoas as tem vivenciado, razão pela qual expusemos algumas
reflexões importantes, necessárias ao combate do vírus.
PALAVRAS-CHAVE: Aglomeração; Lazer; Pandemia.

INTRODUÇÃO
No primeiro trimestre de 2020 o Brasil foi afetado pela pandemia de COVID-19,
condição que impactou abruptamente sua dinâmica social. O alto risco de contaminação,
requereu posturas sanitárias específicas e de comportamento envolvendo a população
brasileira. Dessas medidas, destacamos a necessidade de coibir a aglomeração de pessoas, por
ser uma das principais dissipadoras do vírus, ao tempo em que incita acalorados debates nos
mais diversos espaços.
Dentre as áreas afetadas, este estudo destaca dois eventos marcantes no Brasil, o Círio
de Nazaré na capital paraense e os jogos de futebol profissional, que estão situados na
interseção Cultura, Lazer, Religião e Esportes. O Círio teve início em 1793, e ocorre em
outubro acolhendo mais de 2 milhões de pessoas, sendo uma das maiores festas católicas do
mundo. O futebol profissional também é um evento que movimenta milhões de pessoas,
agregando um público massivo durante todo o ano.
Em 2020 estes eventos tiveram suas dinâmicas alteradas. Inicialmente houve uma
paralisação total dos jogos futebol e a realização do Círio era incerta, vista a crescente onda
1
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de contaminação que o país enfrentava. Na sequência, os jogos de futebol retornaram sem
público nos estádios, e a programação do Círio foi readequada, ambas atendendo a critérios
sanitários ao combater qualquer tipo de aproximação física. Por se tratar de eventos de grande
porte e que mexem com sentimentos íntimos dos envolvidos, mesmo com uma série de
restrições algumas indômitas pessoas se arriscaram a vivenciar tais acontecimentos.
No embalo das proibições, a transmissão destes eventos nas mais diversas plataformas
online ganhou força, aproximando os fiéis aos seus eventos de devoção. As redes sociais
também serviram de espaço para os usurários expressarem suas experiências, manifestando-se
a respeito do que estava ocorrendo. Se não houve os tradicionais cortejos oficiais do Círio,
aconteceram alguns improvisados. Mesmo sem a permissão de torcidas nas arquibancadas,
festas foram organizadas nas imediações dos estádios. Delineado esse contexto, este estudo
objetivou analisar manifestações dispostas nas redes sociais e fóruns online onde usuários
desses espaços emitiram suas impressões a respeito dos acontecimentos ali expostos.
AGLOMERAR PELO AMOR E PELA FÉ: UMA PERSPECTIVA DO LAZER
Outrora símbolo de força, comunidade e unidade, o termo aglomeração foi
impavidamente ressignificado em função da cena pandêmica. Estamos em meio ao surto de
contaminação e sem perspectivas. Enquanto escrevemos este trabalho, o Brasil já soma 470
mil mortes 2 , e apenas 22,89% 3 da população recebeu a 1ª dose da vacina. Desse modo,
aglomerar é antes de qualquer coisa colocar a si e aos outros em risco eminente.
Entre a descrença, a desinformação e outros fatores danosos, muitas medidas não estão
sendo tomadas, de maneira que as atitudes de alguns grupos ainda repetem o que acontecia
antes, como se estivéssemos no afã da normalidade. A severidade da pandemia nos deixa
carentes de vivências e certamente uma delas é o lazer. Magnani (1998, p.11) entende que
lazer é “parte integrante da vida cotidiana das pessoas e constitui, sem dúvidas, o lado mais
agradável e descontraído da rotina semanal”.
É certo que torcer por uma equipe de futebol ou frequentar um evento religioso não se
resume a vivências de lazer, porém, em alguma medida, também o é. Toledo (2010, p.182)
Dados da Agência Brasil em 05/06/2021, Disponível em: <agenciabrasil.ebc.com.br/saude>. Acesso
em 05 Jun. 2021.
3
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2021.
2

defende que “torcer é fustigar a esfera segura da individualidade e, nessa medida, seria como
que experimentar extensões, torções e projeções do ‘eu’ na esfera pública”. No mesmo
sentido, as experiências de fé e celebrações também se conectam a elementos de lazer, a
exemplo do que é experimentado durante o Círio. Pieper (1969) ao discorrer sobre lazer e
culto, declara que tanto as celebrações quanto as festividades constituem poder de tratamento
da vida humana, sob uma perspectiva espiritual. Ambas vivências se manifestam no que
Magnani (2013. p.41) chama de pedaço, “que designa locais de encontro entre pessoas que
compartilham os mesmos gostos, valores e códigos”.
Mesmo com uma programação totalmente virtual, o Círio colocou 100 mil devotos nas
ruas 4 , numa procissão informal, composta por inúmeros promesseiros. Movimento similar
aconteceu nos arredores do estádio Mineirão em Belo Horizonte, onde o Atlético Mineiro
disputava o título nacional, levando torcedores a se aglomerarem próximo à entrada do ônibus
da seleção, fazendo a chamada “Rua de Fogo”56 para festejar a chegada do seu time.
Estas manifestações geraram reações na internet, numa díade onde uma parcela
endossou o que estava ocorrendo, ignorando as vicissitudes constatadas e o potente poder de
transmissibilidade do vírus, enquanto outro grupo se portou com rechaço e exortação de
forma veemente e em diferentes tons, mostrando suas indignações face às situações
divulgadas na mídia que cobriu os fatos mencionados.
PANDEMIA NÃO É BRINCADEIRA: TUDO A SEU TEMPO
O posicionamento em relação às atitudes dos outros é pautado em uma gama de
fatores. Níveis de concordância ou rejeição são eleições individuais que envolvem diversos
critérios na relação do eu com o outro. Neste sentido, Rezende e Coelho (2010) elegem os
sentimentos morais como os agentes desse processo, sendo determinantes no percurso a ser
tomado.
Na esteira dos posicionamentos, a concordância com os atos foi recorrente, muitas
vezes pautados numa aparente “normalidade” ou no simples descrédito da real ameaça que o
vírus representa. Em relação ao Círio, constatamos comentários como: “estarei lá para
Dados do Diário do Pará, publicado em 12/12/2020, na reportagem intitulada “Cerca de 100 mil
pessoas foram às ruas de Belém em procissões informais, diz Segup”.
5
Disponível em: <globoesporte.globo.com> Acesso em: 21 mai/2021.
6
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agradecer”; “o povo mostrou sua fé”; “que morram, mas morram felizes”. No âmbito do
futebol prevaleceu a reafirmação da superioridade do movimento das torcidas em comparação
a movimentos de torcidas rivais: “tá com inveja?”; “Por que a PM queria proibir a torcida do
atlético, será que são todos cruzeirenses?”.
Essas expressões de estímulo ao ajuntamento de pessoas parecem ignorar o efeito
nefasto da pandemia e suas trágicas consequências. A rigor, as opiniões aqui mostradas
ilustraram a desaprovação e a completa indignação pela aglomeração identificada em ambas
as situações discutidas.
Associadas ao Círio, frases de lamento e preocupação foram constatadas: “é
complicado, os fiéis vêm mesmo sabendo da pandemia”; “para adorar a Deus pode ser da sua
casa, ir para a rua arrisca pegar o coronavírus”; “o que fazer para orientar essas pessoas a não
irem pro Círio?”. No futebol o impacto negativo assim foi sentido: “no meio da pandemia, é
realmente assustador”, “parabéns aos envolvidos por aumentarem as estatísticas das UTIs”, “o
povo nem para usar máscara”. A intensidade destas colocações remete ao que Rosaldo (2019)
interpreta como respostas a um aborrecimento (aglomeração em tempos de pandemia), estas
respostas podem estar carregadas de tensão, raiva ou fúria (aqui embebidos em apreensão e
sarcasmo).
Houv ainda outros comentários mais impactantes: “COVID, leva eles para conhecer
Maria pessoalmente…” relacionado ao Círio, e “bando de sem noção… Ninguém aí deve ter
pais e avós?” atribuídos aos torcedores. Nessas manifestações podemos visualizar uma
preocupação mais acirrada, até mesmo um certo desespero para tentar impedir que tais
movimentos doravante tornem a se repetir. O posicionamento nos comentários vai ao
encontro do que Resende e Coelho (2010) analisaram sobre a compaixão. Para as autoras,
esse sentimento possui duas vias, havendo uma diferença na parte de quem provoca o
infortúnio. Se o ator é o provocador do ocorrido, o sentimento de compaixão dirigido a ele é
diminuído, como o incidido às pessoas que aglomeraram nos contextos descritos.
O apelo emocional desses comentários inspira um cuidado com os mais próximos, ou
seja, parentes mais amados como pais e avós, e que pelas estatísticas são os mais suscetíveis
ao contágio, dado ao avanço de suas idades. Importante destacar que as novas variantes já se
difundem com uma facilidade surpreendente entre os mais jovens, inclusive quanto à
letalidade.

A programação do último Círio foi totalmente virtual e conseguiu reduzir em 90% o
número de participantes do maior cortejo religioso do Brasil. Estudos como o de Molteni et.
al. (2020) apontam que a devoção aumentou em razão da pandemia. Ainda assim, esperamos
que em 2021, medidas de conscientização mais fortes possam ser adotadas a fim de
desestimular a improvisação de uma procissão, como ocorreu em 2020, mesmo a organização
do evento e os órgãos públicos sendo expressamente contrários. Ações similares esperamos
das organizações dos campeonatos futebolísticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado ao panorama das aglomerações em torno do Círio e do futebol, pudemos notar
que as manifestações contrárias, ainda que minoritária nas redes, são expressadas de diversas
maneiras. O fato de aludirem a eventos já ocorridos não invalidam o seu papel, sendo mais
um canal para advertir a população sobre os riscos letais da COVID-19.
Como uma estratégia para conscientizar sobre os riscos de se aglomerar em tempos de
pandemia, o CPHD (2020) alerta que “é fundamental pensar em materiais didáticos, em
diversas linguagens (pequenos vídeos, panfletos, cartilhas etc.), dirigidas a grupos sociais
específicos”. Esse posicionamento coaduna com a imperiosa necessidade de ações mais
diversas e com um alcance mais abrangente de modo a conscientizar uma camada ainda maior
de pessoas, em particular as que ainda não aceitaram a gravidade dos fatos.
Como exemplo das medidas apontadas, Aquino et. al. (2020) destacam que a eficácia
dos resultados de uma campanha de distanciamento pode estar relacionada a aspectos
socioeconômicos e culturais, bem como dos procedimentos operacionais de sua
implementação. Ou seja, até pelo ineditismo da pandemia com as características tecnológicas
do século XXI, talvez o formato de ação sobre a promoção da conscientização da população
ainda não tenha sido o ideal, motivo pelo qual novos argumentos necessitam ser pensados
para podermos preservar o máximo de vidas possível, enquanto ainda houver tempo para tal.

LEISURE AND RISK IN THE COVID-19 PANDEMIC: INTERNET
USERS' UNDERSTANDING OF AGGLOMERATIONS IN THE
CONTEXT OF FOOTBALL AND RELIGION
ABSTRACT
This study aimed to analyze the virtual manifestations against the agglomerations in the círio
de nazaré and in the doors of the soccer stadiums during the Covid-19 pandemic. These
leisure experiences are currently prohibited by health guidelines. Even so, a considerable
portion of people have experienced them, which is why we exposed some important
reflections, necessary to fight the virus.
KEYWORDS: Crowd; Leisure; Pandemic.

OCIO Y RIESGO EN LA PANDEMIA COVID-19: LA COMPRENSIÓN
DE LOS USUARIOS DE INTERNET SOBRE LAS AGLOMERACIONES
EN EL CONTEXTO DEL FÚTBOL Y LA RELIGIÓN
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar las manifestaciones virtuales contra las
aglomeraciones en el Círio de Nazaré y en las puertas de los estadios de fútbol durante la
pandemia de COVID-19. Estas experiencias de ocio están actualmente prohibidas por las
pautas de salud. Aun así, un número considerable de personas los han experimentado, por lo
que expusimos algunas reflexiones importantes necesarias para combatir el virus.
PALABRAS CLAVES: Multitud; Ocio; Pandemia.
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RESUMO
A partir da cartografia social das experiências de lazer dos jovens ouro-pretanos, buscou-se
compreender as possíveis experiências de alteridade e de sociabilidades nas ocupações dos
espaços públicos fora do centro histórico. De natureza qualitativa essa pesquisa adentra ao
universo da juventude ouro-pretana investigando os processos relacionais, os traços
identitários, o pertencimento e o engajamento com micropolíticas sociais a partir dos lazeres
que esses jovens se envolvem.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Sociabilidade; Juventude.

INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea brasileira é marcada por profundas contradições. Quando
observamos a garantia e o respeito ao acesso às necessidades humanas básicas, verificamos
que os direitos sociais relatados em nossa constituição como educação, saúde, lazer, moradia
e trabalho, sofrem com a questão do acesso equânime. Constatasse que as condições
histórico-culturais de organização social impactam no acesso de forma igualitária, sendo
necessário problematizar essa questão em nossa sociedade e verificar os dispositivos, cada
vez mais sofisticados e camuflados, de processos excludentes e de controle dessa ordem
social.
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A bela cidade de Ouro Preto reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade é
referência no turismo nacional e internacional. Chamando a atenção pela atratividade
arquitetônica, cultural e festiva ela também se constitui como uma cidade estudantil.
Quando o olhar se volta para as cidades turísticas e as relações estabelecidas com seus
habitantes, questões singulares são evidenciadas. O processo de estetização (LIPOVESTISKY
e SERROY, 2015) das cidades turísticas amplia o jogo de foças nas disputas pelas formas de
ocupações e apropriações dos espaços públicos e pela forma de criação e implementação de
políticas públicas para a cultura e o lazer na cidade.
Augoyard (2004) chama a atenção para a tendência estética de homogeneização dos
espaços públicos. É comum encontrarmos nas cidades turísticas centros históricos que se
assemelha aos parques temáticos pela ambiência criada. E nos quais os sujeitos habitantes
locais veem-se limitados no seu agir, no seu expressar, afirma Falcão (2019). Nesse sentido, é
possível reconhecer que esse ideal de criação de espaços públicos como espaço concebido
(LEFEBVRE, 1992), nega a espontaneidade da sociabilidade inerente a rua para assumir a
desigualdade, a destinação e a separação como valor de organização. A cidade é pensada e
organizada para os turistas e abandona os anseios e as necessidades da população local.
A urbanidade presente na cidade não se constitui apenas pelas edificações que possui,
ou pelo marketing veiculado, mas pelas apropriações e relações que nela se estabelecem,
evidenciando que a constituição do tecido social e da vida coletiva é formada pelos encontros
e choques advindos das diferenças dos sujeitos.
A cidade de Ouro Preto é bem maior que seu centro histórico. A vida na cidade pulsa
em cada morro, em cada igreja, em cada terreiro, em cada ladeira no subir e descer cotidiano
de seus habitantes. Pulsa pelo grande movimento de jovens que circulam na cidade e estudam
na UFOP ou no IFMG. Pulsa em cada comunidade que guarda tradições herdadas de suas
ancestralidades africanas. Pulsa em cada prática cultural e de lazer que os sujeitos se
envolvem, seja no centro ou nas periferias. Enfim, a cidade se expressa em sua cotidianidade
a partir dessa mescla social apresentada nas práticas sociais vivenciadas.
E foi na busca das práticas de lazer que os jovens de Ouro Preto se envolvem que essa
pesquisa se desenvolveu.

OBJETIVOS
Conhecer experiências de lazer e de cultura dos jovens que vivem na cidade Ouro
Preto.
Identificar possíveis relações estabelecidas a partir dessas práticas.
Compreender possíveis micropolíticas empreendidas por esses jovens a partir de suas
práticas sociais e de suas territorialidades.
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa era a Etnografia. A pandemia da COVID 19, enfrentada no
início da investigação, tornou inviável a aproximação física dos sujeitos/práticas. Adequando
a metodologia passou-se a investigar as práticas a partir dos veículos de comunicação e
informação (jornais locais, redes sociais e virtuais). Foram identificados diversos espaços e a
partir dessa identificação, os contatos com os representantes dessas práticas foram feitos
através do WhatsApp.

Com o contato estabelecido as entrevistas foram realizadas, via

Google Meet, sendo gravadas e armazenadas.
As entrevistas foram guiadas objetivando conhecer as dinâmicas dos projetos/espaços,
a história de sua criação e como sobrevivem, e identificar as relações que se estabelecem
nessas práticas.
Adotou-se a perspectiva da cartografia social (DELEUZE E GUATTARI, 1995),
como o caminho possível para o alcance dos objetivos. A cartografia social não busca um
mapeamento físico, mas procura as relações, os jogos de poder, as lutas e enfrentamento de
forças, bem como a estetização de si mesmo em processos de ações micropolíticas.

OS ACHADOS
Figura 1: Mapa geográfico das práticas sociais alcançadas pela pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa

No Morro Santana foi encontrado o projeto Fala Favela, um projeto cultural e social,
iniciado em 2012. O grupo que agrega artistas, militantes e agentes da cultura de rua, com
oficinas de dança e música, tem o hip hop como instrumento socializador e mitigador das
carências culturais periféricas.
Ocupando diferentes bairros localizou-se o projeto Iê Camará. A grande participação
dos jovens ressalta o papel socializador da prática e o aspecto da capoeira como educadora de
valores e guardiã da cultura de matriz africana.
Na praça da Estação duas práticas coexistem no mesmo espaço. O projeto Circo da
Gente, um programa de ação sociocultural e educativa que faz uso das artes circenses para
oportunizar o desenvolvimento integral à crianças e jovens, contribuindo para promoção dos
Direitos de Crianças e Adolescentes e o empoderamento da juventude local no exercício ativo
de sua cidadania. E o grupo Iuna de capoeira angola, que desde 2014 sofria para conseguir
uma sede para suas ações. Na entrevista foi relatado que a prática da capoeira angola propicia
um resgate ancestral da capoeira., além da sociabilidade, da arte, da luta, do
autoconhecimento, se fazendo presente como representação política do negro na cidade.
A Guarda de Moçambique, do tradicional Congado Mineiro, foi encontrada no Padre
Faria. O jovem Capitão relata o importante papel de sociabilidade e empoderamento da

cultura negra que a criação dessa guarda trouxe para sua família e para o bairro, sendo
atualmente um orgulho da comunidade. O festejo é valorizado e protegido como Patrimônio
Imaterial e demonstração da fé e resistência negra, resgatando a africanidade do povo preto de
Ouro Preto.
Em São Bartolomeu encontrou-se na festa da goiaba a representação da cultura local
valorizando a tradição centenária do “saber fazer doces“. O envolvimento dos jovens se
mantem graças ao conhecimento passado de geração em geração dentro das famílias.
Acontecendo desde 1993, a celebração do fim da colheita das goiabas é Patrimônio Imaterial
de OP.
No mesmo distrito, encontramos o Boi da Manta. Seu resgate, fruto de oficinas
oferecidas pela festa da goiaba (artes plásticas, percussão, expressão corporal etc.), envolve os
jovens que reavivaram as vivências que aconteciam na juventude de seus pais e avós. Na
entrevista foi ressaltado o grande envolvimento das crianças e dos jovens na criação das
histórias, músicas e personagens para a festa.
Voltando a Ouro Preto encontramos projetos que carregam a música e a dança como
essências: o circuito do forró e do samba. No bairro Piedade o projeto da Escola de Samba
Aliança da Piedade foi acolhido pela comunidade, valorizando os talentos locais e trazendo
um espírito de pertencimento para as pessoas do bairro. Sua participação no carnaval é uma
força local. O forró tornou-se muito presente como prática da juventude ouro-pretana e
turística.
Nessas duas manifestações percebeu-se a aproximação entre as comunidades
universitária, periférica e turística, propiciando experiências de alteridade nesses espaços. No
grupo de forró dois a dois que agrega muitos universitários ou no Bar da Nida, (Morro São
Sebastião), ou ainda no Helenos (Barra), foi possível observar a comunidade em destaque no
circuito turístico e a mescla social se efetivando a partir das experiências de lazer.
Marcado por sua relevância para a população, mas desmontado por falta de incentivo
político e econômico encontramos o Timbalê. Iniciado como projeto de extensão do IFMG,
desenvolvia o basquete e o reforço escolar. Perdendo o espaço físico no Instituto, foi acolhido
pela Casa de Cultura no Padre Faria e desenvolveu outras oficinas culturais: danças, rádio, tv
etc.

ALINHAVANDO OS ACHADOS
Falar dos lazeres de jovens implica compreender que essa categoria, abarca as
juventudes (no plural) como processos de crescimento dos sujeitos atravessados pelas
realidades sociais distintas que se apresentam em seus contextos. O recorte proposto são os
jovens que vivem na cidade de Ouro Preto e se engajam em práticas sociais coletivas,
marcando as identidades juvenis pelo desejo de viver em grupo.
Observando o mapa apresentado, as práticas culturais e de lazer dos jovens ouropretanos que foram cartografadas, estão localizadas fora do centro da cidade. Observou-se que
a relação do lazer com a territorialidade que os jovens pertencem corrobora Magnani (2003)
quando sugere que muitos jovens desfrutam de seus lazeres em companhia de amigos do
bairro, chamando a atenção para o “pedaço” como espaço propício à sociabilidade dos jovens.
Porém, por ser uma cidade estudantil na qual muitos jovens de outras cidades vêm morar, foi
possível verificar que muitos desses espaços são abertos a aproximação de “forasteiros” e essa
convivência propicia experiências de alteridade. Nas entrevistas notou-se que existe um
desejo de reconhecimento da prática e de aproximação com os sujeitos desconhecidos. E para
os “forasteiros” se aproximar de práticas locais, em espaços de pertencimento territoriais,
acaba gerando a possibilidade de conhecer, se integrar e participar de uma ação coletiva
social, que passa a pertencer ao seu universo juvenil. É a mescla social acontecendo a partir
das afinidades desenvolvidas e dos choques provocados nos lazeres.
Alcançou-se onze práticas culturais. Longe da totalidade, abarcou-se certa diversidade
de práticas e contextos que coexistem nesses espaços sociais. O corpo em movimento dentro
das dinâmicas culturais e de lazer ocupam espaços. Por onde passa um corpo em movimento,
rastros de sua subjetividade são deixados e muitos corpos se movimentando juntos, carregam
a força das práticas culturais.
Em comum, todas elas, apresentam como linha de fuga a tentativa de romper com o
sistema. Essa ruptura abre espaço para a criação de laços e relações fortes de pertencimento,
de resistência, de sociabilidade, de empoderamento, de festividade, de luta. Todas as práticas
reivindicam seu espaço e a preservação de uma cultura, de um saber, de um mover-se no
sentido constituir subjetividades que pretendem resistir, trazendo a possibilidade de uma
construção do “eu” mais fortalecido.

Essas práticas dialogam entre si e são consideradas fruição do lazer, pois acreditasse
no lazer como uma dimensão da cultura e uma necessidade humana (GOMES,2014), estando
presente como um “campo potencial de construção de identidades, descoberta de
potencialidades humanas e exercício de inserção efetiva nas relações sociais” (BRENNER;
DAYRELL; CARRANO, 2005, p. 176). Nas dinâmicas sociais, frequentadas por jovens,
encontradas pela pesquisa, deparou-se com a expressão dos sujeitos a partir de seus corpos
brincantes, que ao vivenciarem o movimento lúdico engajados com o sentimento de
pertencimento e de empoderamento vislumbram suas potências políticas, éticas, sociais e
estéticas diante do mundo.

LEISURE, YOUTH AND SOCIABILITIES IN OURO PRETO:
APPROPRIATIONS OF SPACES OUTSIDE THE HISTORICAL
CENTER
ABSTRACT
Based on the social cartography of the leisure experiences of young people from Ouro Preto,
we sought to understand the possible experiences of alterity and sociability in the occupation
of public spaces outside the historic center. Of a qualitative nature, this research enters the
universe of the Ouro Preto youth, investigating the relational processes, identity traits,
belonging and engagement with social micropolicies based on the leisure activities that these
young people engage in.
KEYWORDS: Leisure; Sociability; Youth.

OCIO, JUVENTUD Y SOCIABILIDADES EN OURO PRETO:
APROPIACIONES DE ESPACIOS MÁS ALLÁ DEL CENTRO
HISTÓRICO
RESUMEN
A partir de la cartografía social de las vivencias de ocio de los jóvenes de Ouro Preto, se
buscó comprender las posibles vivencias de alteridad y sociabilidad en la ocupación de
espacios públicos fuera del centro histórico. De carácter cualitativo, esta investigación se
adentra en el universo de la juventud de Ouro Preto, investigando los procesos relacionales,
los rasgos de identidad, pertenencia y compromiso con las micropolíticas sociales a partir de
las actividades de ocio que realizan estos jóvenes.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Sociabilidad; Juventud.
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MULHERES, LAZER E FAMÍLIA: ATRAVESSAMENTOS1
Cláudia Regina Bonalume,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Perseguindo o objetivo de mapear atravessamentos na relação entre mulheres, lazer e
família, a partir de uma pesquisa com movimentos sociais brasileiros de mulheres, realizei
um estudo bibliográfico, com análise documental e entrevistas. Os resultados apontaram
para aspectos macro e micropolíticos que colocam o lazer das mulheres em vínculo estreio
com a família o que pode representar uma barreira que comprometem a ideia do lazer como
um direito pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; lazer; família.
INTRODUÇÃO
Este resumo expandido é uma pequena parte da pesquisa empreendida no doutorado
em Estudos do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cujo objetivo foi
cartografar os territórios que compõem possíveis relações entre mulheres e lazer, na pauta de
Movimentos Sociais brasileiros que defendem direitos das mulheres.
Para dar conta do objetivo foram selecionados seis Movimentos Sociais atuantes no
Brasil, sendo três deles específicos de mulheres, quais sejam: a Marcha Mundial das Mulheres
(MMM), a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e a União Brasileira de Mulheres
(UBM), além das seguintes organizações de caráter sindical, associativo e de classe, com
parte de suas estruturas e ações focadas nas mulheres: a Confederação Nacional dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura (CONTAG), a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e a União Nacional dos Estudantes (UNE).
Com autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG, a metodologia
compreendeu pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevista semiestruturada com
uma liderança de cada um dos movimentos. Por questões éticas utilizei pseudônimos
escolhidos pelas entrevistadas2.
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
As representantes foram assim nominadas: AMB - Flora; MMM - Dora; UBM Loreta; CUT Margarida; CONTAG - Margarida do Campo; UNE - Helenira.
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Como resultado, a tese defendida foi organizada em cinco partes que remetem a um
encontro de negociação, evento comum para os Movimentos Sociais: rodada de
apresentações; reflexões sobre a conjuntura; ordem do dia; carta do encontro: manifesto por
um lazer feminista; e avaliando o encontro. Vou abordar aqui uma parte da “Ordem do dia”,
onde estabeleço conexões entre os achados que falam do lazer no dia a dia das mulheres, com
o objetivo de mapear atravessamentos na relação entre mulheres, lazer e família. A fala
geradora desta temática foi da entrevistada Dora e mencionou a dificuldade das mulheres de
se virem enquanto sujeitas de direitos para si mesmas
“ATÉ O LAZER ELAS ENXERGAM ASSOCIADO À FAMÍLIA” (DORA)
Na maternidade onde eu trabalho, o pessoal fez uma
pesquisa com o conjunto dos trabalhadores e uma das
perguntas era o que que as pessoas faziam de lazer.
Fiquei muito impressionada com as respostas. 99%
[noventa e nove por cento] das mulheres colocam o
espaço de lazer com alguma coisa associada ao
cuidado da família, entendeu? Passear com os
meninos no parque, levar os meninos no parque, ir
almoçar na casa da família, tudo associado com
alguma coisa do cuidado. Elas não têm nenhum
espaço, nada. As mulheres não enxergam lazer como
os homens enxergam, como esse espaço de (pausa)
isso de você praticar um esporte, você ir no cinema,
sentar no boteco e beber, você ir passear em algum
lugar que você gosta. As mulheres não enxergam o
lazer como isso, entendeu? Até o lazer, elas enxergam
associado à família (DORA).

Corroborando com a fala de Dora, Vicente (2018) ressalta que o lazer da mulher tende
a ser absorvido pelo lazer familiar, podendo este ser ou não prazeroso para ela. O lazer para si
é tratado como algo para depois que as(os) filhas(os) crescerem ou terem seus desejos e
necessidades satisfeitos, ou seja, quando constituída a família reprodutiva, as mulheres
tendem a experimentar uma queda significativa no acesso ao tempo livre e limitações para
disporem de um espaço para o lazer, independentemente da situação laboral, Este fato pode
ser constatado tanto para mulheres que estão no mercado de trabalho quanto para aquelas que
estão no trabalho doméstico e/ou no trabalho de cuidados. Naturaliza-se o sacrifício de um
tempo para si mesmas e/ou faz-se com que as mulheres vivam seu lazer por meio de

atividades compatíveis com os gostos e necessidades de seus(suas) filhos(as) e
companheiros(as).
A introdução do eixo “Cultura, esporte, comunicação e mídia”, do III PNPM
(BRASIL, 2013) aponta um entendimento que vai na mesma direção:
com relação ao direito ao lazer, associado ao tempo livre das obrigações
sociais, as mulheres também vivenciam limitações significativas, em grande
parte resultantes da influência da divisão sexual do trabalho. Para as
mulheres, principais responsáveis pelo trabalho usualmente referido como
reprodutivo, o lazer é visto como relacionado a atividades em família, ao
lado das crianças e quase sempre restrito ao espaço doméstico, pouco ou
nada se diferenciando da rotina. Aos homens, por outro lado, o lazer é
relacionado a atividades destinadas à diversão e em locais públicos
(BRASIL, 2013, p.75).

A pesquisa “Trabalho remunerado e trabalho doméstico no cotidiano das mulheres”
(ÁVILA; FERREIRA, 2014), da SOS Corpo e do Data Popular, também identifica que a
maior parte das menções ao lazer, por parte das mulheres, foi estimulada pelo(a)
entrevistador(a) e se caracteriza por atividades com o envolvimento dos(as) filhos(as),
diferentemente dos parceiros masculinos que mantém as atividades de lazer fora de casa e
com amigos.
Dora continuou sua reflexão trazendo a interseccionalidade com a classe para a
conexão: “as mulheres de classe média, da classe alta, têm mais tempo, assim, mas também
acho que tem muito essa coisa, assim, de não ver o direito, vincula muito o lazer à família,
mas tem mais acesso, sim, tem mais (pausa), enxerga mais, né?"
Tendo presente essa diversidade, Garcia (2015) identifica a mãe como figura-chave no
desenvolvimento dos(as) filhos(as), em termos de lazer e cultura, inclusive por ser a principal
responsável pela motivação e organização do que a figura paterna faz com as crianças no
tempo livre.
Costa (2014) chama a atenção para o fato de que “o dilema de lidar com as exigências
conflitantes do trabalho e da família, de conciliar o inconciliável e o milagre da multiplicação
das horas, deveria deixar de ser um assunto exclusivamente feminino e privado” (p. 11). Se os
homens, a sociedade e o Estado compartilhassem estas responsabilidades, as mulheres
poderiam ver reduzida sua carga de preocupação, a qual, para Flora, Dora e Margarida
interfere na vivência do lazer.

Dora relacionou-o à preocupação permanente com a dupla jornada e à falta de tempo.
As mulheres estão indo pro trabalho, mas elas estão pensando na lista do
supermercado, elas estão pensando no cuidado, em tudo, todo intervalo, ela
está pensando nesse processo do trabalho, do trabalho do cuidado [...] então,
eu acho que essas coisas ilustram muito o que que é essa falta de tempo, o
que é esse processo da dupla jornada, o que ele faz com a vida das mulheres
(DORA).

Margarida também chamou a atenção para o aspecto cultural, enquanto construção de
sentidos, presente na relação:
a nós é destinado cuidado dos dependentes e dos independentes [...]. Nós,
mulheres, além de a gente viver no mundo produtivo, a gente faz o trabalho
reprodutivo. Porque a gente não [se] acostumou, a gente faz o discurso, mas
a prática mesmo, como a gente cria, né? Como você educa a sociedade. Eu
acho que tá mudando, mas ainda, não (MARGARIDA).

Flora contextualizou e respondeu à própria questão relacionando a preocupação à
ocupação, ao cuidado e à subjetividade.
As mulheres, quando vão para o lazer, elas já vão levando as crianças, né?
Vai para praia, mas vai ali preocupada com as crianças que estão perto dela,
então, o tempo de lazer, que parece lazer, porque tudo bem, você tá ali, pode
tomar sua cervejinha, pode estar no sol, mas você está ocupada com as
crianças, então, a preocupação é permanente na vida das mulheres. Então, é
possível um lazer pleno com preocupação? Você pode até não estar ocupada
e está, mas, além de tudo, você tá preocupada, então, a vida cotidiana das
mulheres é ocupação e preocupação [...]. O que é preciso pra gente ser
menos preocupada no dia a dia? É preciso muita coisa (FLORA).

Flora, Margarida e Dora falaram dos efeitos da pressão a que as mulheres são
submetidas, seja em relação ao cuidado e à criação, seja em relação ao trabalho no mercado e,
principalmente, na necessidade de conciliação dos dois. Perista (2002) afirma que, se temos
assistido, nas últimas décadas, a uma progressiva e rápida aproximação dos padrões de
participação de mulheres e homens no mercado de trabalho, o mesmo não se pode dizer, em
termos equivalentes, da participação dos homens no trabalho doméstico e na prestação de
cuidados à família. Com isto, o tempo para si das mulheres se esvai em atividades para outros.
A autora aborda este dilema afirmando que as mulheres são confrontadas com tempos e
temporalidades mais complexos, mais estruturados, mais fragmentados, múltiplos e
sobreponíveis.

Ora, raramente sendo fácil para as mulheres corresponder plenamente a tais
desempenhos (idealizados), respostas como esta parecem denunciar a
existência de sentimentos de culpabilização por parte de (pelo menos)
algumas mulheres, «divididas» entre as exigências do trabalho remunerado e
as responsabilidades familiares, incapazes de, nem sequer ao nível da
expressão do desejado, se «atreverem» a reivindicar um tempo para si
próprias (PERISTA, 2002, p.471).

Compreendo que as transformações deste contexto esbarram na persistência das
próprias dicotomias naturalizadas de “diferenças” de gênero, afincadas como estão na
arraigada cultura da matriz heteronormativa, cultura a qual é discutida por Butler (2013). Sua
“desconstrução”, no senso comum e nas práticas cotidianas, dependerá da extensão e da
profundidade de mudanças culturais vivenciadas de diversas maneiras, nos mais variados
lugares. Trata-se de processos lentos e confrontados por ideologias conservadoras de longa
história.
Como ressalta Saffioti (2004), a socialização dos meios de produção e uma legislação
não discriminatória são fundamentais para a elevação social da mulher, mas são insuficientes
para levá-la à emancipação. A eliminação da mentalidade habituada a promover a
inferiorização da mulher é o principal desafio.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Mapeando atravessamentos na relação entre mulheres, lazer e família, a partir de uma
pesquisa com movimentos sociais brasileiros de mulheres, foi possível agregar elementos à
complexa rede que se forma entre mulheres, trabalho remunerado, trabalho doméstico,
cuidados com pessoas da família, tempo livre e lazer. A constituição de um núcleo familiar
gera transformações nas experiências de lazer até então vividas pelas mulheres, uma vez que a
própria família e a maternidade continuam sendo valores fundamentais na forma como as
mulheres se veem e conduzem a fruição do parco tempo de lazer.
Trata-se de elementos da cultura que transversalizam as relações mulheres e lazer em
uma rede de elementos heterogêneos que compõem essas relações e criam barreiras ao lazer
das mulheres. Superá-las demanda, além da mudança das questões materiais que provocam
dominações e desigualdades, a transformação cultural e aquela dos valores associadas a tais
questões.

WOMEN, LEISURE AND FAMILY: CROSSINGS
ABSTRACT
Pursuing the objective of mapping crossings in the relationship between women, leisure and
family, from a research with brazilian social movements of women, I carried out a
bibliographic study, with documentary analysis and interviews. The results pointed to macro
and micropolitical aspects that put women's leisure in close contact with the family, which
can represent a barrier that compromises the idea of leisure as a personal right.
KEYWORDS: women; leisure; family.

MUJER, OCIO Y FAMILIA: CRUCES
RESUMEN
Persiguiendo el objetivo de mapear cruces en la relación mujer, ocio y familia, a partir de
una investigación con movimientos sociales brasileños de mujeres, realicé un estudio
bibliográfico, con análisis documental y entrevistas. Los resultados apuntan a aspectos
macro y micropolíticos que ponen el ocio de las mujeres en estrecho contacto con la familia,
lo que puede representar una barrera que compromete la idea del ocio como derecho
personal.
PALABRAS CLAVE: mujeres; ocio; familia.
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O DIA MUNDIAL DO LAZER: REFLEXÕES ACERCA DO DIREITO
AO LAZER EM BRASÍLIA1
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Dr. Edson Marcelo Hungaro,
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão sobre a relevância que o lazer tem na vida
cotidiana e, sobretudo pautar a defesa do direito social ao lazer. Tal reflexão é o resultado
do projeto construído em parceria entre o SESC/DF e a Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília- FEF/UnB para o Dia Mundial do Lazer 2021. Quanto à
metodologia empregamos entrevista estruturada registrada em vídeo, coletada nas ruas de
Brasília com abordagem qualitativa dos resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: tempo livre; lazer; direitos sociais.

INTRODUÇÃO
O que se propôs com esse projeto construído em parceria entre o SESC/DF e
pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília-UnB2 no Projeto
SESC Mais Lazer, para além da celebração do dia mundial do lazer3, foi mobilizar a atenção
para a importância do lazer, com vistas a promover o debate, a reflexão teórica e compartilhar
as inúmeras experiências voltadas para o lazer, sem perder de vista a gravidade do atual
contexto de uma pandemia4.
Como parte de um conjunto de diversificadas ações promovidas pelo projeto SESC
Mais Lazer, trataremos especificamente da atividade projetada para o mundial do lazer, cujo
tema norteador “Lazer para uma vida melhor” objetivou evidenciar o direito ao lazer,
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
O resultado deste projeto está disponível no canal SESC-DF.
3
A criação do dia 16 de abril é de iniciativa da Organização Mundial do Lazer.
4
Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, sinalizando
o mais alto nível de alerta de uma emergência de saúde pública, até 19/06/2021 o Brasil perdeu
500.000 vidas.
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enquanto tempo e espaço de apropriação crítica de cultura, seja ela artística, esportiva,
corporal, etc.
Para tanto, partimos de um material produzido para o programa televisivo “Globo
Repórter Atualidades” exibido no ano de 1974 que tratou do lazer como assunto central, que
para além das entrevistas nos centros urbanos contou ainda com a análise de autoridades,
especialistas e pesquisadores no assunto 5 . Com base neste material, coletamos igualmente
entrevistas registradas em vídeo, no total de 17, em diferentes regiões de Brasília: Ceilândia,
Parque da Cidade, Setor Comercial Sul, CONIC e Rodoviária do Plano Piloto, que
posteriormente foram editadas e resultaram em material audiovisual.
E para esse tempo presente de 2021 elaboramos novas questões e problematizações a
respeito do tema lazer, de acordo as diretrizes de Gil (2008) as entrevistas seguiram um
roteiro definido e invariável para todos os entrevistados. Desta feita, encaminhamos as
perguntas na seguinte ondem: 1. Você sabia que o lazer é um direito social, garantido na
constituição brasileira? Você julga que o Estado tem garantido esse direito? 2. O que você
faz no seu tempo de lazer? 3. O que você gostaria de fazer no seu tempo de lazer, mas não
consegue? Quais são os impedimentos? 4. Com a pandemia, você percebeu alterações no seu
tempo de lazer e se houve, quais? Houve intensificação do tempo dedicado ao trabalho ou o
desemprego?
As questões tiveram três finalidades: a primeira foi identificar os conteúdos do lazer,
as atividades, o espaço e até mesmo qual o momento é dedicado ao lazer, bem como instigar o
indivíduo refletir sobre sua a própria condição, o que nos permitiu comparar e contextualizar
com a reportagem de 1974. Num segundo momento buscamos estabelecer a relação lazer e o
mundo do trabalho no contexto da pandemia. Por fim, afirmamos e reiteraremos no formato
da questão, de acordo com o Art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, o lazer enquanto um direito social, tomando como suposição o possível
desconhecimento deste fato. Nesta exposição apresentamos breves considerações e
apontamentos teóricos sobre estes três momentos.

Entre os especialistas identificamos importantes referências nos estudos do lazer como Ethel Bauzer
e Lenea Gaelzer.
5

A DÉCADA DE 1970 E 2021
É exatamente no ano 1974, período de crise da ditadura militar, toma posse o General
Ernesto Geisel dando início ao processo de redemocratização que no âmbito das respostas
sociais buscava conforme Castellani (1988), justificar o difundido milagre econômico ao
possibilitar o acesso às atividades físicas de lazer à camada da população até então delas
alijadas.
Segundo SANT’ANNA (1994) dado esse momento de transição houve uma excessiva
preocupação com a promoção do lazer, no que diz respeito à necessidade se conhecer,
planejar e administrar o uso do desse tempo livre. Passou-se a falar mais em lazer nas mais
diferentes instancias seja nas instituições privadas, na administração pública, e,
principalmente nos meios de comunicação tais como: jornais, revistas, rádio e televisão.
Na reportagem de (1974), quando questionados sobre o que fazem no final de semana,
feriados e férias, isto é, quando se remete especificamente ao tempo livre é possível inferir
como se dá a ocupação desse tempo, diferentemente quando se perguntou sobre o lazer,
causando uma espécie de confusão e estranhamento nos entrevistados, surgiram resposta
como “é laser”, “Lazer? Não, não conheço, não sei”, “isso é algum tipo de comida”?
Percebe-se assim a recente incorporação e assimilação do termo lazer ao vocabulário comum.
Passados 47 anos constatamos a efetiva apropriação do tempo livre para o lazer, os
entrevistados já localizam um rol incontável de atividades, bem como, a consolidação dos
espaços específicos de lazer público, das instituições e principalmente a expansão dos
serviços privados de lazer.
Ainda de acordo com SANT’ANNA (1994) na década de 70, criava-se o lazer como
regra para o lúdico e o descanso, preconizando a ginástica, as atividades físicas e esportivas,
que passaram a fazer parte dos padrões de normalidade estabelecidos socialmente. Houve um
esforço em produzir um lazer ideal capaz de responder a determinadas funções sociais, que
instrumentalizam o lazer como “remédio social”. Por exemplo, a declaração de Ethel Bauzer
(1974) “o lazer mal empregado ele pode e frequentemente resulta em atos antissociais, então
nós temos o uso de entorpecentes, uso de drogas, por exemplo, atos de delinquência”. Tratase de uma abordagem que ressoa até hoje, como verificamos “o lazer é importante para
prevenção do uso de drogas” (informação verbal).

A cidade de Brasília possui a particularidade de ser patrimônio cultural da
humanidade, entende-se que ela pertence a todos os povos do mundo, ou seja, a humanidade.
Há o reconhecimento quanto às opções de espaços de lazer em Brasília para além do eixo
monumental, como os parques urbanos citados nas entrevistas coletadas: Zoológico, Jardim
Botânico, Parque da Cidade, Parque Nacional de Brasília “Água Mineral”, Olhos D’Água,
Lago Paranoá, Teatro Nacional, etc. Porém a oferta dos espaços e respectivas atividades
ocorrem de forma muito concentrada e desigual, e os impedimentos conforme visto nas
entrevistas fazem referencia as dificuldades com deslocamento, transporte, a precarização dos
espaços locais, alto custo ou a falta recursos.
PANDEMIA
Com a situação da pandemia nos foi posto um falso dilema entre a economia e a vida,
houve uma preocupação em garantir produtividade a todo custo, aos que tem uma moradia,
parecia inconcebível simplesmente poder ficar em casa em segurança com “tanto” tempo
livre. Daí a urgência em manter embora impossível uma pretensa, normalidade, transpondo
para casa toda complexidade das relações do mundo do trabalho.
É preciso ressaltar que a intensificação e precarização do trabalho, antecede a
pandemia, de acordo com o IBGE a informalidade em 2019, atingiu 41,6% da força de
trabalho no país (AGÊNCIA BRASIL, 2021). Neste sentido os entrevistados expressaram:
“as pessoas estão tendo que se virar”, “estou vendendo o almoço para pagar a janta”, “as
pessoas que estão tendo que trabalhar, estão trabalhando mais, a atenção ela é redobrada,
isso deixa a pessoa exausta, e eu acho que nos estamos sobrecarregados nesta pandemia”
(informação verbal)
No que diz respeito à prevenção e cuidados com a saúde da coletividade, pautado nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde, estão às necessárias medidas adotadas por
Estados, Municípios e o Distrito Federal, que restringiram atividades e o acesso a espaços
públicos e privados destinados ao lazer, tais como: praias, carnaval, happy hour nos bares,
festas, cinemas, academias, shows, restaurantes, estádios de futebol, parques, jardins, quadras
esportivas, turismo, etc. Além das orientações para resguardar convívio familiar mais amplo
em feriados e datas comemorativas, etc.

Constatamos o estímulo exacerbado dos meios de comunicação e redes sociais quanto
a forma de ocupação do tempo, o que fazer em casa? Assistiu-se uma avalanche voltada para
o entretenimento, hobbies, atividades físicas, etc. Por outro lado, toda essa oferta de produtos
e serviços voltada para o lazer em casa, tem sido importante para uma parcela da população
que consegue utilizar o seu tempo livre para enfrentar a situação de isolamento social.
Neste sentido quando o lazer se propõe ser, humanamente enriquecedor, na condição
de usufruir da arte, da música, da literatura, além das diversas práticas corporais, certamente,
contribui e auxilia no enfrentamento desse período difícil, e não se trata de alienar-se da grave
situação que temos vivenciado de medo e incertezas. Porém, parcela expressiva da população,
59,3% aproximadamente 125,6 milhões dos brasileiros, está em situação de insegurança
alimentar, ou seja, para além da piora na quantidade e qualidade dos alimentos, há famílias
que precisam escolher entre qual refeição fazer, segundo relatório recente publicado pela
FOOD FOR JUSTICE (2021). O lazer não é uma possibilidade, trata-se simplesmente de
sobreviver.
O DIREITO AO LAZER
Para a filósofa Marilena Chauí (2019) a prática da declaração de direitos funda de
forma peculiar a República Democrática Moderna, e sua ocorrência se dá em ocasiões muito
precisas, por exemplo, de profunda transformação social e politica em contexto
eminentemente revolucionário. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
proclamada em 1948 imediatamente pós-segunda guerra mundial.
Desse fato segundo Chauí (2019) decorrem duas implicações, em primeiro lugar, não
é um fato óbvio para todos os seres humanos que eles são portadores de direitos e por outro
que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por todos. O fato de que, os
direitos precisem ser declarados, indica a existência da divisão social das classes, o que
permite supor que alguns possuem direitos e outros não, ou seja, há desigualdades.
É fundado no reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana e da
coletividade, que se explicita, pelo fato de não ser obvio que: “Todo ser humano tem direito a
repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas
periódicas” (Assembleia Geral da ONU, art. 24).

O primeiro ponto para compreender a concepção, a declaração e posterior efetivação
de um direito, é que ele se que se dá na esfera da luta política. O segundo ponto diz respeito a
investida da política de orientação neoliberal

e quais as consequências, na nossa vida

imediata, da concepção de Estado mínimo, quando um direito é convertido em um serviço
privado regulado pelo “o mercado”, ou seja, entendido de modo estrito, dá-se a privatização
dos direitos sociais.
O Estado brasileiro a partir da década de 1990, tão logo após a promulgação da
Constituição de 1988, assume a agenda neoliberal, disso decorre que ao passo em que
avançam as políticas neoliberais, impõe-se um abismo entre o marco legal dos direitos sociais
e a vida cotidiana, o que se traduz de forma concreta: Emenda Constitucional 95 de 2016, que
estabeleceu um teto para os gastos sociais e investimentos por 20 anos; reforma da
previdência social de 2019 que em síntese aumentou a jornada de vida do trabalhador e
redução do valor da aposentadoria; cortes sistemáticos de recursos em ensino e pesquisa;
segurança alimentar em risco considerando a medida provisória 870 que extinguiu o Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional. Todas estas questões têm inegáveis implicações para o
lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não é o lazer por si só que vai dar conta da complexidade e contradições sociais, por
isso, ele compõe um conjunto de direitos, ao lado da educação, da saúde, da alimentação, da
moradia, da segurança, transporte, da previdência social. Os fundamentos centrais desse
conjunto de direitos são as necessidades reais e concretas dos homens, portanto se faz
importante o processo de reconhecimento e afirmação para ulterior reivindicação, do direito
ao lazer garantido pelo Estado através das políticas públicas.
Tematizar e difundir o lazer, em tempos de neoliberalismo, na luta pela defesa dos
direitos sociais pode assumir um caráter revolucionário. O tempo livre é um direito
conquistado a partir da luta pela redução da jornada de trabalho, por esse motivo, pode
configurar resistência à desumanização. (OLIVEIRA E HUNGARO, 2008).

WORLD LEISURE DAY: REFLECTIONS ON THE RIGHT TO
LEISURE IN BRASÍLIA
ABSTRACT
The objective of this work is to propose a reflection on the relevance that leisure has in
everyday life and, above all, to guide the defense of the social right to leisure. Such reflection
is the result of the project built in partnership between the SESC/DF and the Faculty of
Physical Education at the University of Brasilia for the World Leisure Day 2021. As for the
methodology we used structured interview recorded on video, collected in the streets of
Brasilia with qualitative approach of the results.
KEYWORDS: leisure time; leisure; social rights.

DÍA MUNDIAL DEL OCIO: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO AL
OCIO EN BRASILIA
RESUMÉN
El objetivo de este trabajo es proponer una reflexión sobre la relevancia que tiene el ocio en
la vida cotidiana y, sobre todo, orientar la defensa del derecho social al ocio. Esa reflexión
es el resultado del proyecto construido en asociación entre el SESC/DF y la Facultad de
Educación Física de la Universidad de Brasília para el Día Mundial del Ocio 2021. En
cuanto a la metodología se utilizó la entrevista estructurada grabada en vídeo, recogida en
las calles de Brasilia con enfoque cualitativo de los resultados.
PALABRAS CLAVES: tiempo libre; ocio; derechos sociales.
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O FUTEBOL VIRTUAL COMO VIVÊNCIA DE LAZER DE JOVENS
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO1
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Silvio Ricardo da Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
RESUMO
Este estudo teve por objetivo analisar o futebol virtual como vivência de lazer de estudantes
do ensino médio de cidades pequenas do interior de Minas gerais. Para tanto, 403 jovens de
seis cidades responderam um questionário acerca da sua relação com esta vivência de lazer.
As análises mostraram que esta vivência compõe o lazer dos jovens estudados,
principalmente via smartphones, sendo a maioria dos adeptos do sexo masculino e sem ter
uma relação direta com a prática física do jogo de futebol.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Lazer; Juventude; Cidades Pequenas.
INTRODUÇÃO
Jogar videogame é uma vivência de lazer que caminha para a sua quinta década
existência. Graças aos avanços tecnológicos e os investimentos no segmento, desde o
lançamento do Magnavox Odyssey 2 até atualmente, essa prática ocupou o seu espaço,
extrapolando a exclusividade dos videogames e aderindo a outras plataformas, como
computadores e telefones celulares.
Os jogos virtuais contemplam uma gama de temáticas, buscando atender a gostos
variados dos adeptos desta prática de lazer. O futebol é destaque neste rol e, além das
experiências que um jogo virtual pode trazer, ele também é uma possibilidade de aproximação
com o futebol jogado nos estádios. Graças à tecnologia e os investimentos, estes jogos cada
vez mais aperfeiçoam suas funções, ficando o mais próximo possível da realidade. Assim:
O jogo eletrônico ilustra virtualmente a realidade não virtual de uma partida
de futebol: o estádio, o gramado, os campeonatos, os jogadores, os sons que
O presente trabalho contou com apoio financeiro para sua realização.
Magnavox Odyssey teve seu lançamento no ano de 1972 e foi o primeiro console dedicado aos jogos
eletrônicos. Para saber mais, acessar: https://www.magnavox-odyssey.com/. Acesso em: 12/06/2021.
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ouvimos ao assistir uma partida no estádio ou na televisão, os patrocínios e
propagandas, as comemorações características de cada jogador
(RODRIGUES, 2012, p.228).

O fato de estar sentado diante de uma tela e vivenciando uma situação emulada, não
faz do jogador a parte passiva do contexto envolvido no jogo. Enquanto jogam, as pessoas
representam vários papéis, cercam-se de tarefas e objetivos em múltiplas direções. Pereira
(2009, p.88) pondera ser possível enxergar que os jogos de futebol virtual sejam, no momento
da prática, não um abandono das experiências corporais e sim uma forma de “percepção, de
imaginação,

de

convergência

de

linguagens,

de

construção

de

narrativas,

de

compartilhamento de universos de significados a partir e por meio do ciberespaço”.
Essa interação pode representar, entre outras possibilidades, uma proximidade com o
time para qual torce o sujeito/jogador, muitas vezes podada por motivos geográficos e
econômicos (SILVA, 2019). Esta “dinâmica do jogo eletrônico está intimamente associada
não apenas às relações que os sujeitos estabelecem com o aparelho, mas também com o
próprio futebol, manifestação cultural” (PEREIRA, 2009, p.90), que coloca o jogo virtual e a
prática corporal do futebol como complementares entre si.
Enquanto disputam partidas, tem-se a possibilidade de reproduzir outros momentos
que permeiam o mundo do futebol, ali, na tela, toma-se decisões em todos os âmbitos do jogo
(QUEIROZ; SILVA, 2018). Já fora da tela, quando “vivenciam essa prática, portanto, lado a
lado, dividindo o videogame, a televisão, o espaço, um terreno fértil para se estabelecer
relações diversas” (RODRIGUES, 2012, p.226), assim como no estádio ou em qualquer
ambiente em que aconteça um jogo de futebol, certamente, em algum momento, haverá
debates sobre o jogo e/ou os contextos que ele envolve. Das afinidades às discordâncias, no
virtual, assim como no real, as relações em torno do futebol são construídas.
A partir do panorama apresentado, este estudo se debruçou sobre a presença dos jogos
de futebol virtuais nas vivências de lazer de jovens estudantes do ensino médio. Este estudo
contou com a participação de 403 jovens de seis cidades do interior de Minas Gerais, que
responderam voluntariamente a um questionário aplicado em suas respectivas escolas. Dentre
as características em comum, além de serem estudantes do ensino médio, as cidades
pesquisadas têm uma população menor que 5000 habitantes e só abrigam uma única unidade
escolar de ensino médio.

O FUTEBOL VIRTUAL: ENTENDENDO O CONTEXTO
O primeiro questionamento feito aos voluntários da pesquisa era se jogavam futebol
virtual, sem distinção de locais, tipos de jogos ou equipamentos, o que mostrou uma adesão
considerável por parte do grupo, visto que aproximadamente 45% assinalaram positivamente.
Esta vivência apresentou maior número de adeptos no grupo de meninos, que supera 70%,
enquanto dentre as meninas 25% afirmaram ter essa vivência.
A Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos (CBDEL)3, se coloca como uma
instituição organizadora e burocrática no papel que se propõe. Não foram encontradas
referências ou distinção de gênero nos textos e notícias divulgados, porém, nos postos mais
altos da direção e as imagens veiculadas em notícias e eventos na página da entidade,
percebe-se a maciça presença masculina.
Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual - CBFDV 4 , que é um órgão
voltado para o futebol virtual especificamente, tem uma relação dos afiliados em cada
segmento. Na aba “organização”, apresenta os perfis de atletas afiliados, que somam 506 no
seu total, somente dois perfis têm nomes femininos. Nas notícias vinculadas na página, apesar
de não haver distinção de sexo, alguns textos lidos usam substantivos masculinos para se
referir aos sujeitos e, para falar das competições, não há a designação se as mesmas são
mistas, femininas ou masculinas.
Na pesquisa realizada por Rodrigues (2012) na Federação Luziense de Futebol Digital
– FLFD, todos os membros eram do sexo masculino e os campeonatos que a autora
frequentou não contavam com nenhuma mulher jogadora. A presença feminina era
representada pelas esposas ou namoradas dos jogadores.
Em estudo sobre a violência de gênero contra mulheres nos esportes virtuais, Menti e
Araújo (2017) levantam pontos que podem levar a um entendimento sobre o quadro
representativo de mulheres jogadoras. Segundo as autoras, o ambiente dos jogos digitais
online é carregado por atos hostis contra as mulheres jogadoras, afastando-as do meio ou as
levando a se esconderem por trás de apelidos masculinos em seus perfis.
Cotejando as informações dos jovens que disseram praticar futebol com a dos que
praticam futebol virtual, fica evidente que as práticas não estão diretamente relacionadas sob

3
4

Disponível em: https://cbdel.com.br/portal/index.php. Acesso em: 12/06/2021.
Disponível em: http://e-sporti.com.br/organizacao/CBFDV. Acesso em: 12/06/2021.

o todo, visto pela presença de jogadores de futebol virtual que não jogam futebol e vice-versa.
Por outro lado, os estudantes que jogam futebol como prática de lazer e têm compromisso
com equipes de futebol/futsal se mostraram mais envolvidos com o jogo virtual. Em alguma
medida, o empenho e o afeto com o futebol que é requerido para estar numa rotina de uma
equipe, com seus treinamentos e jogos, movidos, principalmente, pelo gosto de jogar, também
reflete no gosto pelo jogo virtual. No caso das meninas, a relação não é tão estreita quanto
acontece com os meninos. Também no caso delas, jogar futebol em alguma equipe indicou
um maior percentual de jogadoras de futebol virtual.
Questionados sobre o espaço frequentado para jogar, suas casas e as casas de amigos e
familiares dominaram as respostas de quem joga. Fora do contexto “casa”, a Lan House, que é
um espaço de acesso pago à internet, foi o único citado. A baixa utilização da lan house como
espaço de jogo de futebol virtual apresentou um panorama distinto do encontrado por Schulz
et al. (2017) que em pesquisa realizada em uma comunidade do Rio de Janeiro, notou-se um
movimento diferente, no qual a procura pelo espaço deixava filas de espera de até seis horas,
motivando os donos a investirem em mais equipamentos.
Para vivenciar o futebol virtual não é preciso sair de casa, o que afetaria a socialização
entre os jogadores, em alguma medida. Na contramão desse pensamento, Schwartz e Tavares
(2012, p. 17) argumentam que, diferentemente do que se pode presumir, estar em casa não
significa, de fato, estar afastado dos outros. Muitas relações são construídas durante as
partidas e não requerem dos jogadores estarem em um mesmo espaço físico, graças às
possibilidades do ambiente virtual, dali, os “que jogam regularmente se encontram mais após
as atividades da escola”.
Dentre os equipamentos utilizados pelos jovens para jogar, o videogame que é um
equipamento criado para jogos, se mostrou relevante nas escolhas dos jogadores, mesmo com
os preços dos últimos modelos lançados mais consumidos superando o valor de dois salários
mínimos. O videogame é o segundo equipamento mais usado, tendo o dobro de adeptos do
computador, que geralmente é atrelado à execução de tarefas, navegação na internet, entre
outras funções, pode ter sido menos citado porque os jogos mais comuns nesses equipamentos
são os de tiros e estratégias, que são jogados em rede com vários outros jogadores em
simultâneo.

O smartphone foi o mais citado, um pouco acima do videogame na preferência dos
jovens. Sua multifuncionalidade aliada às suas características de mobilidade, ao preço mais
baixo de muitos modelos (se comparado ao computador e ao videogame), dentre outros
fatores, pode justificar essa escolha. Outra análise remete ao fato de que o equipamento,
geralmente, é de uso pessoal e que pela qualidade da internet oferecida pelas operadoras nas
cidades estudadas, os usuários recorrem às conexões residenciais com volumes de dados
ilimitados e maior velocidade, isto pode justificar a condição das residências serem os locais
mais utilizados para se jogar segundo os jovens participantes da pesquisa.
Quanto ao tempo dedicado ao jogo, 72% dos jogadores sem empenham em até três horas
semanais nesta vivência de lazer. Nestes, encontram aproximadamente 82% das meninas que
jogam e 68% dos meninos, a outra fração mais evidente está delimitada entre três e seis horas
semanais, que abriga 20% dos meninos e 13% das meninas. Entre seis e nove horas ou acima
de nove horas semanais estão divididas o percentual restante dos jogadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o panorama do futebol virtual no lazer dos jovens nas cidades estudadas, o qual
se mostrou uma prática recorrente, abre-se a possibilidade de pensar práticas educativas e
inclusivas através desta vivência de lazer. Por serem de cidades pequenas, torna-se viável uma
democratização do acesso a esses jogos, seja com a disponibilização de espaços ou de acesso
à internet, ampliando as possibilidades de lazer deste grupo. Concentrar esforços na inclusão
das meninas nesta vivência também pode ter influência significativa da importância desta
prática de lazer, visto que elas jogam, mas em menor número se comparado aos meninos.

VIRTUAL FOOTBALL AS A LEISURE EXPERIENCE FOR YOUNG
HIGH SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
This study aimed to analyze virtual football as a leisure experience for high school students
from small towns in the interior of Minas Gerais. Therefore, 403 young people from six cities
answered a questionnaire about their relationship with this leisure experience. The analyzes
showed that this experience is part of the leisure of the young people studied, mainly via
smartphones, with the majority of the fans being male and without a direct relationship with
the physical practice of the football.
KEYWORDS: Football; Leisure; Youth; Small towns.

EL FÚTBOL VIRTUAL COMO EXPERIENCIA DE OCIO PARA
ESTUDIANTES JÓVENES DE ESCUELA SECUNDARIA
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar el fútbol virtual como una experiencia de ocio para
estudiantes de secundaria de pequeños pueblos del interior de Minas Gerais. Por tanto, 403
jóvenes de seis ciudades respondieron un cuestionario sobre su relación con esta experiencia
de ocio. Los análisis mostraron que esta experiencia forma parte del ocio de los jóvenes
estudiados, principalmente a través de teléfonos inteligentes, siendo la mayoría de los
aficionados hombres y sin relación directa con la práctica física del juego de fútbol.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Ocio; Juventud; Pueblos pequeños.
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O MERCADO DE AVENTURA EM BELO HORIZONTE NA
PERSPECTIVA DE GESTORES 1
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RESUMO
Buscou-se traçar um panorama do mercado de aventura em Belo Horizonte a partir da
percepção de gestores de empresas consolidadas nos últimos 20 anos. Foram realizadas
entrevistas. Identificou-se que os gestores não consideram haver uma área especifica de
formação para atuação, veem a formação em EF como desejável e avaliam o mercado como
em construção. A aproximação entre a formação em EF e mercado parece ainda um
exercício incipiente.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer 1; Mercado de trabalho 2; Formação profissional 3.
INTRODUÇÃO
A busca pela aventura, ainda que possa ser considerada uma condição social inerente
às civilizações, tem crescido substancialmente nas últimas décadas enquanto possibilidade de
vivência lúdica, tornando-se uma manifestação cultural de lazer de grande interesse nas
sociedades modernas. Nesse contexto, dados divulgados por diversos meios de comunicação
indicam o caráter promissor do mercado responsável por ofertar esse serviço, visto que o
mesmo tem atraído muitos praticantes e movimenta bilhões de dólares em todo o mundo.
Muitas empresas, interessadas em aproveitar o potencial geográfico de alguns locais,
se instalam em ambientes propícios para as Atividades de Aventura (AA), ricos em belas
paisagens e com características específicas para as modalidades ofertadas. Essa dinâmica de
apropriação resulta em influências no âmbito social, econômico e ambiental, impactando de
maneira positiva ou negativamente esses espaços. Dentro dessa perspectiva, a atuação dos
profissionais envolvidos com essas práticas será um fator determinante para definir os
processos de intervenção.
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Todavia, o mercado de aventura se apresenta como um “campo de intervenção
profissional inovador, instigante e repleto de possibilidades, mas ainda desprovido de um
perfil do profissional que se encontra à frente na condução dessas atividades” (PAIXÃO,
2015, p. 259). O que se pode observar em alguns estudos, é a atuação de instrutores que
detém o conhecimento empírico, pautado em experiências práticas anteriores com as AA.
Dessa forma, a contribuição deste estudo perpassa pela tentativa de indicar as possibilidades
de inserção e formação, as limitações, o perfil dos profissionais e as demandas do mercado, a
fim de que sejam feitas reflexões acerca da identidade desses profissionais.
O presente trabalho teve como objetivo traçar um panorama do mercado de aventura
na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais (BH) a partir da percepção de gestores já
estabelecidos na área, refletindo acerca da formação profissional em Educação Física (EF)
para esse mercado.
METODOLOGIA
Em virtude dos objetivos propostos, foi necessário fragmentar esse estudo em três
etapas: busca por gestores inseridos no mercado que apresentem um histórico relevante de
tempo e atuação (nos últimos 20 anos); condução, transcrição e análise das entrevistas com
esses gestores e discussão a partir do referencial teórico.
Para definir os gestores entrevistados, levantamos as empresas localizadas na cidade
de BH que possuíssem tempo de permanência expressivo no mercado, abrangência geográfica
e relevância no cenário belo-horizontino, além disso, os serviços prestados deveriam ser de
natureza não competitiva profissional buscando o caráter do lazer.
Como referência para o método, foi utilizada a obra de Bardin (2011), a autora propõe
um processo de análise segmentado em três etapas 1) pré-análise, 2) exploração do material e
3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Os passos realizados para a

elaboração das categorias de análise foram:
1. Leitura atenta das transcrições das entrevistas;
2. Levantamento de palavras, expressões e frases em destaque;
3. Reunião dos elementos do processo anterior em categorias secundárias de análise;
4. Busca pelas relações entre categorias secundárias de análise;
5. Reunião dos elementos do processo anterior em categorias finais de análise.

RESULTADOS
Duas empresas se enquadraram nos critérios de inclusão e foram definidas para
compor o estudo, ambas ativas por mais de 25 anos na cidade de BH, nas quais os gestores
entrevistados estão inseridos no mercado há aproximadamente 20 anos.
A primeira delas, trata-se de uma empresa especializada no desenvolvimento de
provas de trekking de regularidade, ou enduro a pé, e na organização de outros eventos
esportivos, em funcionamento desde 1995. A segunda empresa é responsável por oferecer
serviços em duas vertentes mercadológicas, a primeira se refere a venda de materiais
esportivos utilizados para prática das AA e a segunda se trata de um espaço com muros
artificiais de escalada, uma das primeiras academias de escalada da cidade que congrega
novatos, veteranos, atletas e interessados no esporte (GOMES, 2009).
Por meio das informações obtidas na análise de conteúdo, as categorias de análise
finais foram: 1) Trajetória dos gestores, 2) Percepção acerca dos profissionais atuantes, 3)
Habilidades e competências consideradas relevantes e 4) Visão do Mercado. Nos próximos
tópicos, cada uma dessas categorias será discutida.
Em primeiro lugar, a experiência no campo da administração antecedeu a inserção dos
entrevistados no mercado de aventura. Logo, cria-se um questionamento: de que modo a
aventura se apresentou enquanto um campo de intervenção profissional para os gestores?
Ambos seguem o mesmo protocolo, a inclinação para a fazer parte desse mercado adveio do
gosto desenvolvido pelas atividades de aventura em sua dimensão não competitiva, em outros
termos, as vivências de lazer despertaram nos gestores o interesse pelo mercado.
Sendo assim, em suas experiências enquanto consumidores e praticantes, os
profissionais entrevistados desenvolveram expectativas relacionadas ao ramo da aventura,
presumindo a possibilidade de inserção profissional e o potencial do mercado em gerar lucros.
Quando analisado o perfil dos profissionais de aventura, segundo a percepção dos
gestores, deparamo-nos com uma representação muito mais diversa, ambos não identificaram
trajetórias de formação acadêmicas predominantes entre esses profissionais. Como no estudo
realizado por Castilho (2013), que constatou que os participantes do estudo possuíam
formações acadêmicas distintas ou não possuíam um curso superior formal, sendo o último
característico das regiões rurais. Nesse caso, conhecimentos relacionados à segurança e à
geografia local eram mais reconhecidos.

Observa-se que ambos os gestores acreditam que os profissionais da área devem ser
dotados de um conhecimento profundo e consolidado acerca das atividades que estão
conduzindo. Isso porque, ainda que se compreenda conceitualmente os movimentos corporais,
o funcionamento de equipamentos e as características de regiões específicas, o saber
constituído no cotidiano desses profissionais, que possuem uma relação estreita com o campo
de atuação e vivenciam situações diversas enquanto praticantes e condutores, é distinto
daqueles que apenas dominam os conceitos.
Em consonância, Bandeira e Ribeiro (2015) afirmam que a especificidade técnica
exigida para a condução das AA necessita de uma formação prática, incapaz de ser
contemplada apenas por meio dos cursos de graduação associados com frequência às AA.
No entanto, pautando-se em uma concepção do lazer que combate a formação de
profissionais pragmáticos, refletir sobre as estratégias pedagógicas e o objetivo dessas
atividades é relevante. Quando essas atividades acontecem de maneira descontextualizada,
visando somente o lucro das empresas e excluindo seus os aspectos educativos, corre-se o
risco de negar a abordagem de temas relevantes.
Além disso, assumindo o risco das AA, os cursos de primeiros socorros foram citados
como essenciais, pois, ainda que o objetivo principal seja evitar incidentes, o risco não pode
ser anulado, e constatou-se que a possibilidade de inserção no mercado por meio da formação
em EF é valorizada pelos gestores. O último dado vai de encontro aos estudos de Auricchio
(2013), no qual os profissionais, apesar de não valorizarem uma formação acadêmica, avaliam
a EF como a mais indicada.
Para ambos os gestores, o Mercado de Aventura se apresenta de maneira incipiente e
ainda está em desenvolvimento. Foi possível identificar trechos do discurso que colaboram
com a noção de “pouca idade” do mercado e outros que reforçam a ideia de dinamicidade,
tanto pelo aumento do número de praticantes, quanto pela necessidade de desenvolvimento de
novos equipamentos. Isso porque, especula-se que os praticantes estão evoluindo e, por isso,
há uma demanda de tecnologias mais avançadas para auxiliá-las (os) na prática. Por isso, cada
vez mais, roupas, calçados, barracas, cordas, sistemas de localização (e etc.) estão sendo
desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada atividade.
No entanto, essa parece não ser a realidade para uma grande parcela das pessoas que
se atraem pelas AA. Apesar das práticas atraírem o olhar de muitas pessoas, nem sempre a

curiosidade torna-as consumidoras assíduas do mercado, dispostas a investir uma quantidade
significativa de dinheiro no mesmo.
Dessa forma, um dos gestores descreve o empreendimento enquanto uma
“perfumaria” em sua vida e indica que, apesar do crescimento expressivo, a Academia de
Escalada ainda não foi capaz de gerar o lucro esperado. Embora a procura pelas AA tenham
crescido e alcançado uma maior exposição na mídia, a carreira nesse campo não é totalmente
rentável, principalmente devido a sua sazonalidade. Além disso, muitos donos das agências,
relacionam as dificuldades de crescimento aos desafios do empreendedorismo no Brasil, que
julgam ser custoso (ARAÚJO, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores entrevistados atuavam em outros campos da administração e viram no
mercado de aventura uma oportunidade de desenvolvimento financeiro, enquanto ainda se
aventuravam como praticantes em diferentes modalidades das AA.
Para eles, os aspectos pedagógicos e de consciência ambiental parecem ter pouca
relevância no mercado, uma vez que não apareceram nas falas sobre a percepção do perfil
profissional observado ou desejado, o que não significa que os profissionais da área não
possuam essas competências. Apesar de não acreditar no ensino superior como único possível
para uma atuação crítica e reflexiva, é importante estabelecer espaços de formação e trocas
que levem em conta o caráter educativo das AA.
Quanto à relação das AA com a formação em EF, os gestores já percebem o interesse
dessa classe profissional e suas contribuições para o mercado, mas ambos reconhecem que a
EF ainda não está consolidada na área. Dessa forma, essa é uma boa oportunidade que ainda
precisa ser explorada pelos currículos de formação profissional.
Por fim, a pandemia da Covid-19, além de causar a morte de milhares de pessoas no
país, prejudicou a situação econômica de grande parcela da população e limitou várias
possibilidades de lazer. É preciso estudos que considerem o contexto anterior a pandemia,
mas que se atentem a elementos que possam ter sido potencializados por ela e aqueles
enfraquecidos no processo de consolidação deste mercado e da formação para ele.

THE ADVENTURE MARKET IN BELO HORIZONTE FROM THE
PERSPECTIVE OF MANAGERS
ABSTRACT
We sought to draw a panorama of the adventure market in Belo Horizonte from the
perspective of managers of consolidated companies in the last 20 years. Interviews were
conducted. It was identified that managers do not consider that there is a specific area of
training for performance, they see PE training as desirable and evaluate the market as under
construction. The approximation between training in PE and the market still seems to be an
incipient exercise.
KEYWORDS: Leisure 1; Labor market 2; Professional training 3;

EL MERCADO DE AVENTURA EN BELO HORIZONTE DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS GERENTES
RESUMEN
Buscamos trazar un panorama del mercado de aventuras en Belo Horizonte desde la
perspectiva de los gerentes de empresas consolidadas en los últimos 20 años. Se realizaron
entrevistas. Se identificó que los gerentes no consideran que exista un área específica de
capacitación para el desempeño, ven la capacitación en EF como deseable y evalúan el
mercado como en construcción. La aproximación entre la formación en EF y el mercado
todavía parece un ejercicio incipiente.
PALABRAS CLAVES: Ocio 1; Mercado laboral 2; Formación profesional 3;
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RESUMO
Este estudo se dispôs a compreender como um clube de bairro, a ASTTI, produz espaços que
acionam vínculos entre seus associados, fazendo com que eles vivenciem diferentes formas e
experiências de lazer. Nos apoiamos nos saberes etnográficos e em suas ferramentas de
pesquisa. O que permitiu interpretar que a ASTTI funciona como um lugar de quebra das
rotinas, em que pese os comportamentos destoantes das relações frágeis, funcionado como
um espaço de criação de vínculos.
PALAVRAS-CHAVE: Sociabilidade; Vínculos sociais; Lazer.
APROXIMAÇÕES INICIAIS
Inegavelmente nos dias de hoje existe uma ampla gama de possibilidades para
vivenciar experiências de lazer. Partindo dessa perspectiva e da importância central do lazer
em nossa vidas (STTIGER, 2009), desenvolvemos um estudo num clube de bairro de Porto
Alegre/RS. O objetivo foi compreender como lá eram produzidos os espaços que
movimentam vínculos entre seus associados, fazendo com que eles vivenciem a instituição de
diferentes formas e experiências em seus momentos de lazer2.
Organizações com caráter de clube no Brasil não são recentes, datam do início do
século XIX (MEZZADRI, 2000) e precisaram ao longo dos anos se adaptar as mudanças da
sociedade, principalmente, frente a concorrência com os meios eletrônicos e às inúmeras
oportunidades de lazer existentes na sociedade. Dentre as opções que compõem uma enorme
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Este trabalho é parte da dissertação de mestrado desenvolvida pela primeira autora, a qual também
foi a responsável pela pesquisa de campo (ver Brogni, 2021).
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lista de possibilidades encontram-se os shoppings, os cinemas, os teatros, as praças e os
parques públicos e privados, porém os clubes ainda são uma boa opção para desfrutar o tempo
de lazer (CAPI, 2006).
Outros autores fazem apontamentos na mesma direção, evidenciando a dimensão da
relevância dessas entidades, como no caso do Sesc (Serviço Social do Comércio), do SESI
(Serviço Social da Indústria) e da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) que pode
ser considerada uma das maiores redes de clubes associativos concentrada em uma instituição
em todo mundo (BRAMANTE, 1999). Estudos como esses interpretam que essas entidades
são relevantes à sociedade como importantes espaços de lazer.
Compreendida a importância desses espaços de lazer na sociedade destacamos que o
clube é o espaço onde as características associativas são fortalecidas, ofertando aos seus
membros relações caracterizadas pelo convívio social frequente percebido no relacionamento
pessoal entre os associados. A partir daqui direcionaremos o olhar para a instituição estudada.
A Associação dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação
(ASTTI) completou seu 40º aniversário em 2020 e ao longo desses anos construiu sua
trajetória e carrega narrativas e significados particulares. Localizada em um bairro periférico
da capital gaúcha e próxima de grandes avenidas da cidade, a ASTTI conta com 38 mil
metros quadrados de área construída, mas também de mata nativa. Conta com cerca de seis
mil associados, dos quais se dividem em titulares e dependentes, categorizados entre
patrimoniais e contribuintes3. Como outras instituições similares, dispõe de piscinas, salões de
festas, quadra poliesportiva e churrasqueiras, além de atividades destinadas aos seus
associados, como festas e aulas direcionadas a práticas esportivas (natação, hidroginástica,
futsal, funcional e dança).
FERRAMENTAS METODOLÓGICAS
Atentos a complexidade e multiplicidade de um clube optamos pela etnografia para
desenvolver a pesquisa, ao passo que ela se dispõe a proporcionar um fazer artesanal
(ROCHA; ECKERT, 2013) e está pautada pelas vivências dos pesquisadores (CLIFFORD,
A grande diferença entre essas duas categorias se refere ao direitos de voz, de votar e de ser votado.
Ao passo que apenas os associados patrimoniais têm esses e os contribuintes não.
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2008). Optamos por ferramentas de pesquisa propostas por esses e outros autores, como: a
observação participante e posterior escrita dos diários de campo, a realização de entrevistas, a
análise de documentos e por fim a exploração das redes sociais. O período desse trabalho de
campo foi de maio de 2019 a março de 2020. Essas técnicas nos auxiliaram na construção dos
dados, que só puderam ser elaborados através de “um olhar distanciado, indispensável para
ampliar os horizontes da análise e complementar a perspectiva de perto e de dentro”
(MAGNANI, 2002, p. 11). Esse olhar “de perto e dentro” sugere a ideia de descrição, bem
como de reflexão sobre o campo estudado e de seus sujeitos.
REDE DE RELAÇÕES
Inseridos em uma sociedade bastante dependente da tecnologia e fazendo uso dela
para o trabalho, para a comunicação, mas também para uso de redes sociais e dos jogos
eletrônicos, identificamos no clube situações que escapam em partes dessa realidade. Como
na cena descrita abaixo:
[...] havia poucas pessoas fazendo uso de seus celulares ou outros
eletrônicos, a maioria estando acompanhada de alguém conversando ou
mexia de forma breve no celular e o guardava novamente (Trecho do Diário
de Campo, 15/01/2020).

Cientes de quão inesperada/incomum essa cena é, frente aos hábitos modernos, nos
propomos a compreender o que leva os associados a apresentarem tal comportamento que se
distancia do que o sociólogo Zygmunt Bauman (2004) propôs sobre os comportamentos
presentes na sociedade quando lançou a ideia de relações líquidas, sugerindo que vivemos em
uma sociedade mutável e imprevisível. Seguindo nessa proposta o autor coloca que as
relações apresentam-se mais flexíveis e consequentemente tecidas e desmanchadas com
facilidade, levando as relações a não se manterem a longo prazo. Com a evolução das
tecnologias e com o advento de celular, para Bauman é como se sempre estivéssemos dentro,
não existindo o longe e o perto, o que acaba resultando no afastamento de quem está
conectado, partindo da interpretação aos olhos do sociólogo.
Partindo dos apontamentos do autor não é necessário um grande esforço para imaginar
ou mesmo relembrar uma situação que tenhamos vivenciado onde a tecnologia prevaleceu

sobre a presença. Entretanto, em nossas observações foi possível identificar um
comportamento que se afasta dessa noção de relações frágeis e instáveis. Por lá percebemos a
união das pessoas, próximas fisicamente e mantendo diálogos, o que transmite a impressão de
que ali existe uma quebra desse distanciamento e as pessoas usufruem do clube como um
ponto de encontro. O que não que quer dizer que essa aproximação e interação ocorra por
todo o tempo que lá permanecem, já que desligar do universo virtual é algo raro na atualidade,
nem mesmo que isso ocorre com todos os associados.
Entendemos que naquele espaço as pessoas se organizam para estarem agrupadas com
seus pares, ficando próximas umas das outras. Ao longo das observações foram muitos os
momentos que pudemos presenciar essas situações:
A confraternização, o diálogo, as altas risadas e a dedicação com as pessoas
que estão juntas é algo que chama minha atenção, já que está tão comum ver
as pessoas sempre conectadas e fazendo uso constante de seus smartphones
(Trecho do Diário de Campo, 18/01/2020).

Esse comportamento destoante – com as devidas ressalvas e exceções – das relações
mais fluídas propostas por Bauman pode estar pautado pela ideia de que a ASTTI representa
aos seus associados um lugar onde ocorre a fuga da rotina e das obrigações, representando
nessa perspectiva o momento de lazer daqueles que ali se encontram. O que acaba por refletir
em uma conduta divergente daquela adotada nas situações cotidianas e que exigem a
conectividade da modernidade líquida, como apontado pelo autor.
Em três momentos distintos as frases a seguir foram proferidas por diferentes
associados da ASTTI e nos levaram a refletir sobre como os vínculos lá desenvolvidos são
importantes nas vidas desses associados:
Eu vim aqui para fazer amigos (Diário de Campo, 30/07/2019).
Dentre as inúmeras frases proferidas pelo Associado C ao longo da conversa
de tom animado, uma vem chamando minha atenção há algum tempo, não
sendo essa a primeira vez que ele fala algo nessa perspectiva, e cada vez
mais enfática quando diz: ‘o que importa é isso’ (Diário de Campo,
15/06/2019).

Pesquisadora: Então tu acha que o clube também é um espaço para
encontrar pessoas conhecidas, amigos?
Associada D: Sim, ali é o lugar ideal para fazer amigos, as pessoas que estão
ali geralmente estão com a mesma finalidade do lazer (Entrevista realizada,
23/04/2020).

Essas ideias nos conduziram ao entendimento de que a ASTTI proporciona aos seus
sócios um ambiente propício à criação de laços, mas que isso não garante que todos seus
associados os desenvolvam. Esses diferentes usos do clube – com ou sem desenvolvimento de
laços – aliado as sugestões de Bauman direcionaram nossos olhares aos estudo de Magnani
(1984) em um bairro periférico de São Paulo. Por lá o autor pode identificar e construir uma
noção acerca das relações existentes entre os moradores daquele bairro, que ele denominou de
“pedaço” (1984, p. 122).
Enquanto Magnani identificou o bairro Três Corações (SP) como um pedaço que dava
conta de compreender as relação que lá haviam, na ASTTI acessamos conceito a fim de
interpretar suas múltiplas existências. Levando em consideração, que existem sócios que
usam o clube de forma bastante específica, como fazer sua aula de alguma atividade física e ir
embora, não estando inseridos no que Magnani (2002) interpretou como ‘pedaço’, visto que
não desenvolveram laços e vínculos sociais. Ao passo que outros associados desfrutam dos
espaços físicos da ASTTI e pertencem a mais de um ‘pedaço’, desenvolvendo vínculos com
outros tantos sócios.
Embora a ASTTI proporcione aos seus sócios o desenvolvimento de relações de
sociabilidade, cada um definirá qual o grau de vínculos que será estabelecido com a entidade
e com outros sócios. Partindo dos conceitos apresentados e dos dados empíricos entendemos
que a noção de ‘pedaço’ proposta por Magnani auxilia a pensar a ASTTI, apresenta-se com
uma categoria analítica para compreender como ocorrem as relações por lá. A partir dessa
noção, entendemos que nem todos os associados desenvolveram relações que podemos
interpretar como ‘pedaço’.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi nas observações realizadas, principalmente, na área das piscinas externas que nos
deparamos com a noção de que a ASTTI funciona como uma fuga das rotinas aos seus
associados. Esse entendimento foi se fortificando conforme as idas a campo transcorriam e
consecutivamente encontramos os sócios afastados de seus smartphones e conectados com os
outros sócios. Quanto à manutenção de relações – com ressalvas àqueles que não seguem essa
ideia – o clube opera como um lugar onde as pessoas fogem de suas rotinas e obrigações em
busca de seu momento de lazer e possibilita o estabelecimento de vínculos.

THE MULTIPLE PIECES OF A NEIGHBORHOOD CLUB
ABSTRACT
This study set out to understand how a neighborhood club, ASTTI, produces spaces that
trigger bonds between its members, making them experience different forms and experiences
of leisure. We rely on ethnographic knowledge and its research tools. This allowed us to
interpret that ASTTI works as a place for breaking routines, despite the behaviors that
conflict with fragile relationships, functioning as a space for creating bonds.
KEYWORDS: Sociability; Social bonds; Leisure.

LAS MÚLTIPLES PIEZAS DE UN CLUB DE VECINDARIO
RESUMEN
Este estudio se propuso comprender cómo un club de barrio, ASTTI, produce espacios que
desencadenan vínculos entre sus miembros, haciéndoles vivir diferentes formas y
experiencias de ocio. Nos apoyamos en el conocimiento etnográfico y sus herramientas de
investigación. Esto nos permitió interpretar que ASTTI funciona como un lugar para romper
rutinas, a pesar de los comportamientos que entran en conflicto con las relaciones frágiles,
funcionando como un espacio para crear vínculos.
PALABRAS CLAVE: Sociabilidad; Lazos sociales; Ocio.
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RELAÇÕES ENTRE LAZER E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM
DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
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RESUMO
A escola e os seus saberes proporcionam a formação do cidadão. A dança na Educação
Física escolar pode potencializar essa formação quando tratada de forma interdisciplinar
com o lazer. Esse texto analisou 36 produções acadêmicas em dança na educação física
escolar, buscando interseções com o lazer. Abordagens superficiais são percebidas,
comprometendo o potencial dessa relação. É importante refletir sobre essa relação na
formação inicial do professor de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; dança; educação física escolar.
INTRODUÇÃO
O campo interdisciplinar dos Estudos do Lazer pode contribuir com a formação
humana devido à sua capacidade de encontro com diversas áreas do conhecimento. Via
experiência humana, o lazer pode promover descanso, diversão e desenvolvimento pessoal e
social. Tais benefícios, podem advir de vivências permeadas por prazer, liberdade, autonomia,
criticidade e criatividade, características essas que também fazem parte de uma educação
libertadora e promotora da cidadania.
No contexto escolar, a formação humana tem como objetivo capacitar o cidadão para
responder as demandas sociais. As disciplinas escolares e seus saberes são meios para a
instrumentalização do estudante ser e estar socialmente, desenvolvendo, para além das
habilidades sociais, sua capacidade crítica e reflexiva. Assim o é com a Educação Física (EF)
e o conteúdo dança, relacionados à linguagem. A dança na escola possibilita ao escolar ler e
perceber o mundo à sua volta e o fortalece enquanto sujeito capaz de exprimir seus anseios e
emoções via corpo que se movimenta com sentido e significado.
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A dança na escola tem sido objeto de reflexão na (EF) escolar. Estudos que abordam o
desenvolvimento desse saber e os benefícios para a formação do estudante, tem sido alvo de
produções empíricas e de revisões. As revisões proporcionam um panorama da produção
científica elucidando os temas recorrentes e as lacunas ainda presentes em tal área de estudo.
Lazer e dança são conteúdos da EF que podem potencializar a formação do escolar.
Nas produções acadêmicas sobre a dança na EF escolar é possível perceber algumas
“aproximações” com o lazer, mas sem explicitar tal encontro. O objetivo desse trabalho é
analisar a presença do lazer na produção científica sobre a dança na EF escolar.
MÉTODO
Bases de dados eletrônicas via BIREME e os acervos disponíveis nos catálogos das
bibliotecas da UFRJ, USP, UNICAMP e UFMG foram consultados utilizando as palavraschave: educação física, educação física escolar, dança, ensino, escola de forma combinada e
limitando a busca à produção acadêmica no período 1996-2016. Após leitura dos títulos,
resumos e dos textos completos foram selecionados 36 textos, sendo 25 artigos, sete
dissertações e quatro teses. Os dados foram analisados a partir de critérios indicados para a
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos textos selecionados foram encontradas algumas associações com temas
pertinentes e que perpassam os Estudos do Lazer. Na maioria dos textos, são breves
aproximações baseadas em termos comuns e que não são discutidos para se entender como
efetiva e real a aproximação do lazer com a dança. Somente um texto selecionado relaciona,
de forma breve e não direta, o conteúdo Dança com o Lazer.
Acerca do conteúdo Lazer na EF escolar, Silva e Silva (2014) elucidam que, desde
1990, essa relação no contexto escolar tem sido foco de estudos e que essa associação tem
buscado o “desenvolvimento de um ser humano integral, seja partindo dos sentidos atribuídos
a escola, ou da inserção do componente lúdico nas aulas, ou mesmo na preocupação de uma
ação que eduque para o lazer” (p.188). Silva e Sampaio (2012) ressaltam que a aula de EF se
constitui como oportunidade favorável para a ocorrência da educação para e pelo lazer,
instrumentalizando o escolar para a ocupação do seu tempo disponível com vivências

práticas, contemplativas e educacionais, durante e após a formação, agindo em todas essas
possibilidades de forma autônoma.
Educar o sujeito para e pelo lazer passa também por uma educação corporal, de
construção de possibilidades de diálogos e interação do sujeito com o meio a partir das
práticas ofertadas e possíveis nesse meio. A percepção para a apropriação no lazer, ou não,
vem da capacidade do sujeito em (re)ler, (re)interpretar, (re)agir e (re)criar o meio em que
vive e essa capacidade é potencializada a partir das experiências das diversas manifestações
culturais, dentro e fora da escola.
A restrição e/ou a predominância de determinados conteúdos na EF escolar pode
resultar em perdas desenvolvimentais acerca da Cultura Corporal de Movimento e da
educação para a saúde e para o lazer (FRANCO, 2015), pois o contato com a diversidade de
saberes é essencial para a decisão do sujeito acerca da ocupação do seu tempo disponível,
preenchendo-o com atividades favoráveis à qualidade de vida (SILVA; SAMPAIO, 2012).
Não ofertar uma aula de EF de qualidade e/ou limitar os conteúdos que são desenvolvidos
nessa disciplina, limita os sujeitos nas suas experiências e escolhas de vida para vivência do
seu lazer. Acerca do conteúdo dança, as perdas estão relacionadas aos processos de leitura de
mundo e expressão do sujeito, já que essa prática é uma das possíveis linguagens do ser
humano (RANGEL, 1996).
Morandi (2005), numa análise dos conceitos de dança, não encontra nenhuma
associação direta da dança ao lazer, mas ressalta que historicamente essa temática esteve
presente no universo da dança, sejam nas escolas ou nos bailes sociais, no momento da
experiência no tempo livre. A dança, como interação entre movimentos, ritmo e espaço,
assume várias funções e entendimentos que podem ser associados ao lazer, tais como: a)
preencher e passar o tempo, ocupação das horas vagas, de folga; b) atividade relaxante; c)
atividade prazerosa; d) atividade divertida, para distrair, brincar, descontrair; e) que traz
satisfação pessoal; f) uma forma de entretenimento; g) prática lúdica; h) como liberdade de
expressão; i) para liberação das tensões, angústias e estresses; j) uma manifestação
espontânea; e k) atividade recreativa. Morandi (2005) também relata a dança como uma
prática para preencher o tempo livre objetivando lazer, recreação, entretenimento,
divertimento, distração etc (RANGEL, 1996).

Gariba e Franzoni (2007) apresenta a “árvore da dança” (ROBINSON, 1978, p. 157),
composta por três galhos/ramificações, que representam as funções da dança: expressão,
recreação e espetáculo. Nessas ramificações temos alguns estilos de dança como um dos
produtos e/ou possibilidades na/da recreação e a educação e o lazer como uma das
ramificações do galho expressão. Na “árvore da dança”, educação e lazer são produtos da
expressão, entendendo o lazer como: meio de manifestação das diversas linguagens; forma de
afirmação via escolhas, vivências e experiências; e tempo e espaço do desenvolvimento das
habilidades que, para o profissional de EF que abordará o lazer e/ou a dança, são essenciais
para a educação da sensibilidade (GOMES, 2011).
Pereira e Hunger (2009) apontam as possibilidades da utilização do corpo como
ferramenta de comunicação na perspectiva do lazer e da apropriação cultural. Miranda e Cury
(2010), baseados em Barros et al. (2002), apontam que os adolescentes, no tempo livre,
tendem a se envolver em práticas culturais. Na adolescência, a dança promove a
sociabilidade, o que pode favorecer o envolvimento em atividades físicas, culturais e sociais,
configurando-se como uma nova forma de ser e estar na cidade (TRESCA; DE ROSE JR,
2000; SHIBUKAWA, 2011; MIRANDA; CURY, 2010). Logo, Dança e Lazer podem
favorecer a formação cidadã, instruindo o sujeito acerca das possibilidades sociais e dos seus
direitos.
Nas festas escolares, por vezes entendidas como tempo e espaço das coisas efêmeras, é
que a dança aparece para enfeitar e divertir, sem uma sistematização enquanto conteúdo a ser
estudado e refletido (BRASILEIRO, 2009). Em algumas escolas, saberes ligados à Arte, tais
como a dança e a música, são negligenciados, pois são entendidos como saberes “não
intelectuais”, diferente de alguns saberes da EF, que são associados à saúde, pois apresentam
“utilidade” (UGAYA, 2011, p. 60).
Na escola, o tempo e o espaço dedicado ao aprendizado dos conteúdos teóricos, onde
o movimento é desnecessário, também é um tempo de controle corporal, onde tem-se
“separação das carteiras [...], colocadas em fila e espaçadas entre si, e com a obrigação de
comportamentos rígidos, sendo o movimento visto como inadequado para a boa
aprendizagem” (ARAÚJO, 2003, p. 11). Na organização espacial, a estrutura física da escola
não favorece o ensino da dança, pois esse controle espacial não inspira expressão,

comunicação e prazer, características essenciais para o desenvolvimento desse conteúdo
(BARRETO, 1998) e pertinentes à real concepção de experiência de lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se algumas aproximações entre lazer e dança via aula de EF, no entanto, se
mostra superficial. A interdisciplinaridade possível e potente pode contribuir com ambas as
áreas e com o aluno da EF escolar, (trans)formando esse sujeito para a vivência e consumo
crítico e consciente do lazer, da dança e de outras práticas no tempo disponível. Para tal,
refletir sobre a apropriação desses saberes pelo professor de EF na formação inicial no que
tange a transmissão desses saberes no contexto de aula é necessário.

RELATIONSHIPS BETWEEN LEISURE AND SCIENTIFIC
PRODUCTION IN DANCE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The school and its knowledge provide the formation of citizens. Dance in Physical Education
at school can enhance this training when treated in an interdisciplinary way with leisure. This
text analyzed 36 academic productions in dance in school physical education, seeking
intersections with leisure. Superficial approaches are perceived, compromising the potential
of this relationship. It is important to reflect on this relationship in the initial training of
Physical Education teachers.
KEYWORDS: dance; leisure; scholar physical education.

RELACIONES ENTRE OCIO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA
DANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN
La escuela y sus conocimientos facilitan la formación de ciudadanos. La danza en la
Educación Física puede potenciar esta formación cuando se trata de forma interdisciplinar
con el ocio. Este texto analizó 36 producciones académicas en danza en educación física
escolar, buscando intersecciones con el ocio. Se perciben acercamientos superficiales que
comprometen el potencial de esta relación. Es importante reflexionar sobre esta relación en
la formación inicial de los profesores de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: danza; ocio; educación física escolar
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SURFANDO PARA A VIDA: O SURFE COMO UMA PRÁTICA DE
LAZER PARA AS JUVENTUDES DA PRAIA DO TITANZINHO, EM
FORTALEZA-CEARÁ1
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o surfe como uma prática de lazer importante
para a defesa das vidas das juventudes em vulnerabilidade social. A metodologia foi
orientada pela abordagem etnográfica de natureza qualitativa. Por meio desta pesquisa foi
possível estabelecer reflexões sobre o surfe como uma prática de lazer capaz de aliviar as
tensões vividas por esses jovens, promovendo bem-estar. O surfe, nesse sentido, é uma
prática importante para a vida desses jovens.
PALAVRAS-CHAVE: Surfe; Lazer; Praia do Titanzinho; Juventude.
INTRODUÇÃO
Para defender vidas, além de outras medidas, é preciso defender também o lazer de
todas as pessoas, principalmente daquelas que se encontram em situações de vulnerabilidade
social, caracterizadas por contextos permeados de problemas como a fome, o desemprego, os
preconceitos, moradias insalubres, condições de saúde precária, violências entre outros,
advindos das inúmeras desigualdades sociais, como denunciou Moutri e Simões (2011, p.126)
“Uma sociedade de desigualdades aberrantes. Um mundo de guerras, fome, doenças (sociais
ou biológicas). Um mundo onde pessoas desperdiçam toneladas de alimento por ano,
enquanto ao seu lado pessoas comem lixo”.
O lazer é um direito social importante para uma vida melhor, desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento individual e comunitário, contribuindo para a qualidade de
vida e bem-estar das pessoas. Compreendido como uma experiência importante para a
construção das identidades culturais, sociais e historicamente constituídas. “[...] a inclusão do
lazer nos direitos constitucionais em 1988 inaugurou um fato “novo” nas nossas experiências
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políticas. O lazer deixou de ser considerado um benefício social apenas dos trabalhadores,
passando a ser tratado no conjunto de medidas políticas necessárias à melhoria da qualidade
de vida de todos” (PINTO, 2009, p.19).
Nesse sentido, reforçar o lazer como um direito social, enfatizar suas possibilidades e
promover reflexões, são ações necessárias para defender vidas. É com essas compreensões
que partilhamos um dos achados de um estudo em nível de mestrado do programa de Pósgraduação em Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará, sobre o surfe enquanto
prática pedagógica libertadora para os jovens da praia do Titanzinho, cidade de Fortaleza, no
Ceará. Fundamentando-se nesse estudo o presente trabalho apresenta como objetivo refletir
sobre o surfe como uma prática de lazer importante para a defesa das vidas das juventudes em
vulnerabilidade social, concepções estabelecidas como um dos achados desse estudo maior
(ROCHA, 2017).
PERCURSO METODOLÓGICO
O estudo foi orientado pela abordagem de pesquisa etnográfica de natureza qualitativa.
O lócus da pesquisa foi a praia do Titanzinho2, localizada no bairro Serviluz, na cidade de
Fortaleza, no Ceará, uma área de zona costeira, fortemente caracterizada pela pesca e o surfe,
como elementos pertencentes diretamente à história e à cultura do povo dessa região, bastante
conhecida também por apresentar índices alarmantes de criminalidade e tráfico de drogas
envolvendo a juventude local, uma favela à beira-mar considerada uma das mais perigosas e
violentas pela ordem simbólica da cidade (SÁ, 2010).
A pesquisa foi. dividia em duas partes de acordo com os instrumentos metodológicos:
1) observações e a escrita dos diários de campos sobre a relação desses jovens com o surfe; 2)
entrevistas com 4 jovens - três garotos e uma garota, todos eram surfistas e moradores do
Titanzinho, tinham entre 13 e 15 anos de idade e apresentavam uma intensa relação com o
mar, mas também com a pobreza, com a falta de oportunidades e a violência.

A praia do Titanzinho, localizada na comunidade do Serviluz, no qual apresenta um dos Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos da capital cearense, está situado entre a Praia do Futuro
e a Av. Beira Mar de Fortaleza e é considerada uma área de extrema pobreza, com problemas de falta
de saneamento e violência. A praia do Titanzinho recebeu o nome do grandioso guindaste,
2

chamado Titã que construiu o molhe de proteção.

Os aspectos éticos foram observados, com os adolescentes participantes da pesquisa.
Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado verbalmente e por
escrito aos pais ou responsáveis pelas adolescentes no momento da abordagem. A todos foi
dado o direito de ouvir a entrevista e recusar sua participação caso desejassem. As identidades
dos jovens também foram preservadas, sendo tratados pelas seguintes denominações:
Titanzinho, Vizinho, Portão e Havízinho, referente aos nomes dos picos próximos.
JUVENTUDES NAS ONDAS: O SURFE COMO PRÁTICA DE LAZER
Por meio dos achados dessa pesquisa foi possível compreender as relações do surfe
como uma prática para o lazer dos jovens. São compreensões possibilitadas pelas observações
feitas na praia do Titanzinho, quando esta era tomada por um “mar de juventudes nas ondas”,
um espetáculo de manobras, sorrisos, movimentos livres, descontraídos, divertidos e sem
pressões. Uma experiência de lazer capaz de proporcionar uma sensação de bem-estar a esses
jovens, como constatou Schwartz (2002) que a liberdade, o lúdico e o prazer propiciados nos
momentos de lazer são elementos importantes para se viver bem. A maioria dos jovens
entrevistados descreve que o surfe é:
Surfe pra mim é um esporte maravilhoso, que tira o pessoal do mundo, né?, que tem
gente que não tem nada para fazer, aí, se pegar uma prancha e vai pro mar, alivia a
cabeça e se tiver um estresse dentro de casa quando tu for pro mar se esquece de
tudo, fica ali só nas ondas relaxa, acalma. (Titanzinho, 13 anos)
Significa uma coisa legal que a pessoa pode praticar, faz bem à saúde e pode se
divertir ao mesmo tempo. (Vizinho, 13 anos).

Através das entrevistas foi possível perceber que esses jovens compreendem o surfe
como uma prática bastante divertida, que faz bem à saúde, capaz de aliviar as tensões,
ocasionando um estado de relaxamento. As falas expressam o surfe como um momento de
lazer, possibilitando os benefícios que esse estado pode vir a oferecer, como apontou
Dumazedier (1999) sobre o lazer ser um momento positivo às necessidades das pessoas, um
estado de busca do bem-estar e também da satisfação, especialmente para o público jovem
que vivencia o lazer pela experiência da diversão, descanso e desenvolvimento.

O SURFE ENQUANTO OPÇÂO DE LAZER
O surfe pode ser visto como uma experiência de lazer para o resgate da autoestima
desses garotos e garotas que vivem no Titanzinho, ainda mais se pensarmos em toda a
problemática destes jovens em específico, analisando o seu contexto social marcado por uma
realidade de grandes dificuldades, onde encontramos a miséria e a violência como
protagonistas do cenário em que vivem. Porém, é preciso ter bom senso, como apontam
Marinho e Inácio (2007), para não vincular esse posicionamento de forma tão extrema ao
ponto de ajuizarmos, no caso do surfe, como um “remédio para todos os males”, pois essa
posição reflete uma visão romântica impregnada por uma postura tendenciosa e ingênua, não
coerente. Contudo, os autores esclarecem que essas práticas podem através dos sentimentos e
emoções gerados em suas vivências, contribuir para mudanças de comportamentos e atitudes
atreladas às demais esferas da vida humana. O surfe enquanto uma prática corporal que
possibilita lazer, interpassa por uma relação estabelecida por uma dimensão lúdica, afetiva,
emancipada e libertadora, impregnada de sentidos e significados para a vida.
A capacidade do surfe como prática de lazer para aliviar as tensões da realidade desses
jovens, proporcionando relaxamento, pode ser explicada por três motivos. O primeiro pela
própria lógica do lazer, que, segundo Friedmann (1983), passou a existir pela necessidade dos
trabalhadores terem momentos com atividades prazerosas, capazes de aliviar as tensões
cotidianas, diminuindo os estresses que aconteciam no trabalho. O segundo encontra-se na
identidade do surfe como uma prática corporal de aventura, de acordo com Pimentel (2013),
as atividades englobadas nesse grupo são caracterizadas como vivências espontâneas usadas
para fugir da vida estressante das grandes cidades. O terceiro motivo está no contato com a
natureza e todos os elementos existentes nesse ambiente natural, proporcionado pela prática
do surfe. O sol, o contato com a água, proporcionam prazer e relaxamento, são sensações
experimentadas na relação com os elementos naturais presentes no vivenciar dessa prática,
desde a água batendo no rosto, o sol aquecendo a pele e a alegria de descer uma onda (DORO,
2015).
Os sentimentos que nascem nessa relação com o surfe como prática de lazer pode ser
compreendido enquanto uma experiência positiva para esses jovens, proporcionando,
inclusive, sentido para suas vidas, como algo muito especial e de grande importância para eles
e o próprio Titanzinho(comunidade), compreensões relatadas pelos próprios jovens nas

entrevistas ao falarem sobre o “sentido do surfe para suas vidas”, percebidas também pelas
observações. São experiências possibilitadas pela prática do surfe para esses jovens que
parecem ajudar no enfrentamento das exigências do mundo exterior ao mar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados dessa pesquisa etnográfica construída pelas experiências estabelecidas
através das caminhadas pelo Titanzinho, as observações feitas dos jovens surfando e as
entrevistas realizadas, possibilitaram reflexões sobre o surfe como uma prática de lazer
propícia para aliviar as tensões vividas por esses jovens, capaz de promover bem-estar ao
proporcionar momentos de prazer, alegria, relaxamento, aspectos esses importantes para a
qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano, configurando uma prática benéfica
para essas juventudes.
O surfe, nesse sentido, desenvolve um papel importante na vida desses jovens, ao
contribuir com a minimização dos seus sofrimentos decorrentes dessa triste realidade.
Portanto, finalizamos esse trabalho defendendo o surfe como uma prática de lazer importante
para a defesa das vidas das juventudes em vulnerabilidade social. Defender o surfe, para
defender vidas.

SURFING FOR LIFE: EL SURF AS A PRACTICE FOR YOUTH IN LA
TITANZINHO BEACH, IN FORTALEZA-CEARÁ
ABSTRACT
This work has as objective to reflect on surfing as an important leisure practice for the
defense of the lives of socially vulnerable youth. The methodology was guided by the
ethnographic approach of a qualitative nature. This research was possible to establish
reflections on surfing as a leisure practice capable of relieving the tensions experienced by
these young people, promoting well-being. Surfing is an important practice for these young
people's lives.
KEYWORDS: Surfing; Leisure; Titanzinho Beach; Youth.

SURF PARA LA VIDA: EL SURF COMO PRÁCTICA DE OCIO PARA
JÓVENES EN LA PLAYA TITANZINHO, EN FORTALEZA-CEARÁ
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el surf como una importante práctica de
ocio para la defensa de la vida de los jóvenes socialmente vulnerables. La metodología se
guió por el enfoque etnográfico de carácter cualitativo. A través de esta investigación, fue
posible establecer reflexiones sobre el surf como una práctica de ocio capaz de aliviar las
tensiones vividas por estos jóvenes, promoviendo el bienestar. El surf, en este sentido, es una
práctica importante para la vida de estos jóvenes.
PALABRAS CLAVES: Surf; Ocio; Play de Titanzinho; Juventud.
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RESUMO
O estudo etnográfico busca compreender como se constituem os trajetos de lazer dos
frequentadores da Rua da Lama durante as noites de terça-feira. Após a vivência de campo
observamos que o principal trajeto diz respeito ao deslocamento dos frequentadores do Som
de Fogueira em direção ao Shots Bar. Este trajeto é mobilizado por questões relacionadas a
localização geográfica, pela possibilidade de continuidade de diversão e pela quantidade de
dinheiro disponível para consumo e diversão.
PALAVRAS-CHAVE: juventudes; lazer noturno; trajeto de lazer.
INTRODUÇÃO
O presente estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado vinculada ao programa de
pós-graduação de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. As análises aqui
apresentadas dizem respeito a uma das cenas estudadas empiricamente, que tratou do lazer
noturno em um complexo informal de bares da capital capixaba.
O lócus de pesquisa é conhecido entre os capixabas como Rua da Lama, e está
localizado em um trecho da avenida Anísio Coelho, no bairro Jardim da Penha, um local que
historicamente é frequentado por jovens em busca de diversão nos bares (OLIVEIRA, 2018).
Além dos bares dispostos ao largo do trecho final da avenida, o ambiente também é palco de
eventos musicais na rua, que ocasionam a suspenção do trânsito de carros. A Rua da Lama,
nesse sentido, é um ambiente que resguarda peculiaridades, pois abarca concomitantemente
os bares (locais fixos de lazer), e, shows que acontecem periodicamente na rua. Por conta do
desenho do estudo e o desejo de pensar a intersecção entre o lazer noturno nos bares e nos
Este estudo está sendo realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES)
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shows na Rua da Lama, focaremos precisamente na terça-feira, noite que periodicamente o
evento musical chamado de Som de Fogueira.
Esta condição faz com que a Rua da Lama tenha lazeres distintos durante a noite,
criando fluxos de deslocamento entre eles, sobretudo em condições normais de presença de
público. Deste modo, as análises aqui presentes dizem respeito a momentos anteriores a
pandemia de Covid-19, em que não havia qualquer tipo de restrição sanitária no que diz
respeito a presença dos jovens e abertura dos estabelecimentos. Além de uma multiplicidade
de grupos na Rua da Lama (em condições normais), que possibilita a presença de juventudes
plurais, ocorre, recorrentemente, que os frequentadores do local, comecem seu encontro em
um determinado bar e terminem em outro do mesmo complexo de lazer. Esta movimentação,
que pode ser entendida, à luz da antropologia urbana de Magnani como trajeto, se mostrou
relevante para compreender o lazer da Rua da Lama.
Esta noção de trajeto é um fio condutor para nossas analises, mas não se converte em
uma categoria estanque. Nas palavras Magnani:
As pessoas circulam entre eles (lugares), fazem suas escolhas entre as várias
alternativas - este ou aquele, este e aquele e depois aquele outro - de acordo com
determinada lógica; mesmo quando se dirigem a seu pedaço habitual, no interior de
determinada mancha seguem caminhos que não são aleatórios. Estamos falando de
trajetos. (MAGNANI, 2000, p. 21).

A situação do campo de estudo aqui apresentada, analisada à luz dos pressupostos
apresentados por Magnani, com ênfase na categoria trajeto, se converteu no objetivo desta
pesquisa, que busca compreender como se constituem os trajetos de lazer dos frequentadores
da Rua da Lama durante as noites de terça-feira. A escolha desta noite como momento
privilegiado ancora-se no fato de ser identificado nela, de maneira continua, duas formas de
lazer noturno populares entre os jovens: o encontro nos bares e a diversão nos shows
musicais. Esta condição dá a terça-feira uma dinâmica distinta da apresentada nas outras
noites se convertendo em um tempo-espaço fértil para pesquisa antropológica.
Para cumprir este objeto, recorremos à etnografia como alternativa de compreenderão
hermenêutica da noite na Rua da Lama. Para isso, seguimos os pressupostos de Geertz (1989)
no que diz respeito a uma descrição densa da realidade, e utilizamos as três faculdades que
constituem o saber antropológico, na perceptiva de Oliveira (1995). Como instrumentos de
coleta de dados, nos valemos de entrevistas semi-estruturadas, fotografias e um caderno de

campo, que era “usado como depositário de notas, impressões, observações, primeiras
teorizações, mapas, esboços, desabafos, entrevistas e garatujas de informantes” (MAGNANI,
1997 p. 2).
ENTRE O SOM DE FOGUEIRA E O SHOTS BAR
Durante o período de inserção em campo foi possível notar que a Rua da Lama,
durante a noite, é frequentada por jovens na busca de diversão e encontro nos bares, shows de
rua e nas lanchonetes locais. Neste estudo focamos nos trajetos de lazer daqueles grupos que
frequentam a Rua da Lama às terças-feiras, e transitam pelos bares bares2 e o evento musical
da noite. Este evento é, na realidade, um show realizado na rua, que teve seu início no ano de
2014 e foi idealizado pelo empresário Diogo Cypriano, com objetivo de agitar as noites de
terças-feiras através de músicas tocadas por artistas capixabas. Com o passar dos anos esta
atividade passou a consolidar-se como uma atividade tradicional, sendo sua existência
regulamentada pelo município de Vitória, através do projeto de lei 50/23 20183. Isto se deu sob
a justificativa que o evento musical havia se convertido em um ponto de encontro tradicional de
jovens e um espaço com potencial para promoção da cultura na capital do estado.
Cabe pensar, a partir de nosso objetivo de pesquisa, como este contexto noturno engendra
trajetos de lazer dentro do complexo informal de lazer da Rua da Lama. Justamente por isto foi
preciso observar sistematicamente o início e o fim das atividades nos estabelecimentos da Rua da
Lama. A partir deste exercício, estabelecemos diálogos com diferentes interlocutores 4 , e,
acompanhado da experiência concreta da noite local, pude perceber os principais agentes
mobilizadores da constituição do trajeto local.
A recorrência do fenômeno nos permite postular algumas questões a respeito do lazer no
local. Uma delas diz respeito a característica de ruptura que se aparece materializada no espaço
em questão, trasbordando, durante a noite, símbolos de diversão, diversidade, prazer e
sociabilidade. Percepções similares sobre o lazer jovem no ambiente citadino podem ser
No ano de 2019 e parte de 2020 o espaço contava com 11 (onze) bares. Sendo eles: Birita; Casa de
Cocktail; Sofá da Hebe; Buana Tricolor; Shots Bar; Simpons na Lama; Caldeirão Bar, Link Bar;
Cochicho da Penha; Bar Abertura; Big Beer Liquor Store e Cleópatra Gaytro Bar. Com a chegada da
Covid-19 está disposição vem sofrendo alterações.
3
Posteriormente este projeto foi revogado, fato que não altera a importância do evento, nem faz-se
fundamental detalhar pelo escopo do estudo.
4
Todos os nomes citados no trabalho (advindos das entrevistas) são fictícios para não haver
constrangimentos.
2

encontradas nos trabalhos de Berthet et al (2016), Margulis (1997), Barral (2006), Blázquez e
Tiloca (2018), ao apontarem para este status disruptivo em relação a rotina diária marcada
pelo trabalho e estudo (atividades “sérias”). Assim, é possível dizer que o lazer noturno na
cidade age como um tempo-espaço de possibilidades, em que sua existência pode construir
autonomia e satisfação entre os participantes.
Além do mais, quando perguntados a respeito do motivo que levava os jovens a
procurarem mais de um equipamento de lazer em uma mesma noite, surgiam,
recorrentemente, respostas do tipo: “ainda estamos bem, queremos mais”, “estamos
animados”, “ainda estamos no pique”, “lá está o fervo 5 ”. Mostrando que muitas vezes o
tempo cronológico do primeiro ambiente de lazer não é capaz de satisfazer o desejo de todos
os presentes. Por isso ficam “animados” em busca de uma continuidade, seja da dança, da
audição musical ou do encontro. O trajeto de lazer noturno passa, portanto, pela continuidade
das experiências positivas de lazer anteriormente vivenciadas.
Isto é facilmente verificável no principal trajeto de lazer que localizamos na noite de
terça-feira, que diz respeito à saída dos jovens do Som de Fogueira e o ingresso no Shots Bar,
um bar que fica localizado na porção final da Rua da Lama. O Som de Fogueira, como
explicado, é um evento tradicional na Rua da Lama que acontece nas calçadas e pista onde
passam os carros. Já o Shots Bar, é um bar que fica aberto durante todas as noites, mas que
tem o ápice de lotação no dia do Som de Fogueira. Esta condição de continuidade notada
neste trajeto parece ser atravessada, em grande medida, por outro agente mobilizador: a
localização geográfica.
A proximidade entre o bar Birita (sede do Som de Fogueira) e o Shots Bar facilita
consideravelmente a mobilização dos frequentadores do local para a mudança de ambiente.
Esta característica geográfica, que garante o fácil transito entre os espaços, é fundamental na
constituição dos trajetos, pois permite, sem grandes esforços, o ingresso no novo espaço.
Parece somar-se a isso o fato de que não existe cobrança de entrada no estabelecimento, não
há obrigatoriedade de consumação e não é necessário pagar por transporte para fazer parte
do novo ambiente.
Este trajeto de lazer também é influenciado pelo aspecto econômico. Na concepção
do interlocutor Sérgio: “a saída do Som de Fogueira para o Shots ocorre por conta da
5
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distância e por não haver cobrança de entrada” (grifo nosso). Isto era verificável também
nos diálogos travados no interior do grupo de amigos, quando debatiam qual seria a melhor
opção de divertimento após a finalização do Som do Fogueira. Nesse momento elevavam
aspectos mais subjetivos, como o gosto musical ou a estética dos estabelecimentos, e outros
relacionados ao custo do consumo e perfil socioeconômicos dos frequentadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou compreender como se constituem os trajetos de lazer dos
frequentadores da Rua da Lama durante as noites de terça-feira. A partir da investigação de
campo, pautada na perceptiva de uma descrição densa e na leitura referente ao lazer
noturno, notamos que o principal trajeto de lazer nas noites de terça-feira na Rua da Lama
diz respeito ao deslocamento dos frequentadores do Som de Fogueira em direção ao Shots
Bar.
O lazer noturno, neste contexto, insere-se em um tempo-espaço de ruptura das
atividades rotineiras, em que sobressai o encontro entre os pares. Este trajeto é mobilizado por
alguns elementos. Um deles está relacionado a sua localização geográfica (proximidade entre
os espaços de lazer), outro, que liga-se a isso, é a possibilidade de continuidade de diversão.
Por último, notamos que conforma este processo a quantidade de dinheiro disponível para
consumo e diversão.
Também é preciso dizer que seriam necessárias novas pesquisas para analisar o lazer
noturno vivenciados pelas juventudes em sua dimensão dinâmica, tendo em vista sua
complexidade de apreensão. Esta investigação, mais do que responder toda as problemáticas
que circundam a temática, pleiteia deixar pistas para novas investigações no campo do lazer
noturno, sobretudo para o contexto citadino.

TÍTULO EM INGLÊS
ABSTRACT
The ethnographic study seeks to understand how the leisure paths of the users of Rua da
Lama are constituted during Tuesday nights. After the field experience, we observed that the
main path concerns the displacement of Som de Fogueira's visitors towards the Shots Bar.
This path is mobilized by issues related to geographic location, the possibility of continuity of
fun and the amount of money available for consumption and fun.
KEYWORDS: youths; evening leisure; leisurely path.

TÍTULO EM ESPANHOL
RESUMEN
El estudio etnográfico busca comprender cómo se constituyen los caminos de ocio de los
usuarios de la Rua da Lama durante las noches de los martes. Después de la experiencia de
campo, observamos que el camino principal se refiere al desplazamiento de los visitantes de
Som de Fogueira hacia el Shots Bar. Este camino está movilizado por cuestiones
relacionadas con la ubicación geográfica, la posibilidad de continuidad de la diversión y la
cantidad de dinero disponible para el consumo y divertida.
PALABRAS CLAVES: jóvenes; ocio nocturno; camino pausado.
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A MULHER E A ATIVIDADE BOMBEIRO MILITAR: 15 ANOS DE
HISTÓRIA1
Luiz Henrique Pereira de Castro,
Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: História; Construção Social do Gênero; Bombeiros.
INTRODUÇÃO
A atividade bombeiro militar de Pernambuco, passou a contar com a presença e a
força das mulheres combatentes. Tendo este trabalho o objetivo de compreender o processo
de construção da cultura corporal da mulher no CBMPE, a partir da inserção desses sujeitos
nos documentos históricos e nas memórias descritas no “Instagram”, da corporação. O
proposto foi analisar os achados relacionando-os com o estudo de gênero, cultura corporal e a
profissão bombeiro militar, para compreender como as mulheres no exercício da profissão
estão inseridas nesse ambiente majoritariamente masculino.
METODOLOGIA
A pesquisa teve como suporte teórico a História Cultural, inserida no paradigma do
estudo documental a partir dos seguintes registros bibliográficos: 1. TCC – de autoria do
Coronel BM Luiz Cláudio Santana Pimentel – realizado pela Fundação Joaquim Nabuco – e
pela Escola de Governo do Estado de Pernambuco – 2001; 2. Editais de Processo de Seleção
da UPE/NET, ano: 2003 e 2004; 3. Boletim Geral de nº 041 de 27ABR95. Além disso, uma
busca nas mídias e redes sociais oficiais do CBMPE.
ANÁLISE
Para estudar o contexto que ora se apresenta é necessário compreender o processo de
institucionalização do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco – CBMPE, para perceber
1
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a origem da lógica andrógena que vinculava a caserna, quanto a inserção da mulher na
atividade Bombeiro Militar. O CBMPE teve seus indicativos de nascimento, ainda em
meados de 07 de agosto de 1636, durante a ocupação Holandesa, no estado de Pernambuco e,
se constituindo o primeiro serviço de extinção de incêndio das Américas. Mas foi efetivado
como Companhia de Bombeiros de Pernambuco apenas em 23 de setembro de 1887
(PERNAMBUCO, 2019).
Sendo durante séculos um espaço de atuação profissional apenas para homens.
Segundo Louro (2013, p.46) “a contínua afirmação e reafirmação deste lugar privilegiado
[dos homens] nos faz acreditar em sua universalidade e permanência; nos ajuda a esquecer
seu caráter construído e nos leva a lhe conceder a aparência natural”.
O despertar para o ingresso das mulheres nas fileiras militares do CBMPE se deu com
o trabalho científico realizado na corporação, pelo atual Coronel BM Luiz Cláudio, no ano de
2001, quando ainda no posto de capitão, defendeu: “A inserção da profissional feminina no
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco”. Sua incorporação se deu em 24 de maio de
2004, após a conclusão do certame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro
Militar.
Antes de qualquer ação a ser desenvolvida pela mulher combatente do CBMPE, é
preciso entender que é na valorização e mediação da corporeidade que a mulher constrói sua
identidade profissional, frente as ocorrências e aos outros combatentes. Por serem
considerados profissionais essenciais das causas de ordem públicas, esta corporeidade de
cultura militar, em consonância com as relações de gênero, é posta à prova de superação e em
xeque, dia após dia, visto que as atividades de força demandadas das operações são
relacionadas tradicionalmente na nossa sociedade aos homens. A discussão de inserção das
mulheres passou pela dúvida se elas seriam capazes de realizar o trabalho e passar nos testes
físicos exigidos para o ingresso.
Nesse processo a única diferença posta no Teste de Aptidão Física/TAF é na flexão de
braços, que para as mulheres é realizada em 6 apoios sobre o solo. Em sua atuação elas devem
estar preparadas para os mesmos serviços de qualquer outro integrante da corporação de
mesma graduação ou patente.
Portanto, a inserção das mulheres tem se dado paulatinamente nos últimos 15 anos
enfrentando e combatendo o discurso do corpo frágil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa ainda está em andamento, mas já apontou para a necessidade de
aprofundamento, de modo que à luz da história cultural e das fontes historicizadas, possamos
compreender com mais profundidade as relações que ocorrem entre as representações de
corpo, gênero e a atividade bombeiro militar. Também podemos perceber que para efetivar a
inserção das mulheres no CBMPE foi necessário desconstruir a imagem de corpo frágil e
enxergar as mulheres em sua diversidade.
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A VITÓRIA DO POLO AQUÁTICO E SEU IMPACTO NA MÍDIA
IMPRESSA NO PAN-AMERICANO DE 1963 EM SÃO PAULO1
Sílvio de Cassio Costa Telles,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ)
Luiz Carlos Pessoa Nery,
Universidade de Évora
Mário Coelho Teixeira,
Universidade de Évora
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Polo-aquático; mídia; memórias.
INTRODUÇÃO
Os anos entre 1950 e 1970 foram para o Brasil um período reconhecidamente de
efervescência nos mais diversos setores. As transformações sociais, políticas e econômicas
iniciadas no período Vargas foram decisivas para a construção de uma nova visão do Estado
Brasileiro.
Sobre esse pano de fundo aconteceu o maior evento poliesportivo que o Brasil iria
sediar até então, os IV Jogos Pan-americanos de São Paulo em 1963. Esse evento foi
realizado em meio a uma enorme efervescência sócio, política e econômica tanto em nível
mundial como nacional.
A realização dos jogos panamericanos em São Paulo, seria uma forma de afirmação
nacional, como tinha sido 13 anos antes com a copa do Mundo. Neste cenário econômico
entre os dias vinte de abril e cinco de maio de 1963 foi realizado na cidade de São Paulo os IV
Jogos Pan-americanos
Participaram apenas 21 países, número modesto se comparado ao XVIII Jogos Panamericanos da edição de 2019 realizada no Peru, que teve 41 nações. Constaram no programa
22 modalidades esportivas e participaram 1665 atletas, menor número até hoje de todas as
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edições. Para se ter uma ideia em Lima foram 6680. No quadro de medalhas os Estados
Unidos ficaram em primeiro lugar com 199 sendo destas 106 de ouro, 56 de prata e 37 de
bronze. Nesta edição, a delegação brasileira ocupou a segunda colocação com 52 medalhas,
feito até hoje inédito. Foram conquistadas 14 medalhas de ouro, 20 de prata e 18 de bronze
(COB, 1963a).
A seleção de polo aquático após disputar 8 jogos e permanecer invicta, conquistou o
ouro em um empate contra os EUA. A conquista da medalha para o polo aquático configurouse como o melhor resultado da história da modalidade até hoje. (TELLES, 2002)
Este estudo tem como objetivo discutir como a mídia impressa apresentou as
narrativas sobre a conquista do polo aquático no Pan Americano de 1963?
MÉTODO
Foi utilizada uma análise documental. Segundo Oliveira (2011) a utilização da
imprensa como fonte de pesquisa é um fenômeno recente dentro da historiografia, na medida
em que ela materializa as notícias, tornando-se assim viável uma investigação.
O recorte do estudo é delimitado pelos dias de realização do evento, ou seja, de 20 de
abril a 5 de maio de 1963. Realizamos uma pesquisa em jornais de grande circulação na época
do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, os jornais: O Globo e O Estado de São Paulo
serão buscados de forma digital em seus sítios, sempre margeando a procura em 1 meses antes
e 1 depois do evento.
RESULTADOS
Os resultados apontam para uma relação entre o esporte e a sociedade em processo
de industrialização da cidade de São Paulo. A maior metrópole da América Latina se
empenhou para a realização do panamericano. Apesar de não haver verba suficiente a gestão
do evento utilizou espaços já existentes para a realização. Como exemplo, a competição de
futebol, foi realizada no campo do Nacional Atlético Clube e no Parque São Jorge, o Tênis no
Clube Harmonia, o atletismo no estádio do Pacaembu, basquete no ginásio do Ibirapuera, a
natação no Esporte Clube Pinheiros e Pacaembu também, os saltos ornamentais como o polo
aquático foram disputados no parque aquático da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa ação
não onerou muito os cofres públicos tornando os jogos viáveis economicamente. A

população, segundo os jornais, teve ampla participação, lotando os espaços para assistirem as
modalidades.
O Polo aquático conquistou sua primeira e até hoje única medalha de ouro nesse
evento. A vitória sobre os Estados Unidos, grande potência das américas e vencedor da
competição pelo quadro de medalhas, foi enaltecida em muitas matérias de jornais. O
sentimento de ter organizado o evento e ainda ter ocupado a segunda colocação, contribuiu
para lançar o Brasil como um país capaz de organizar grandes eventos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos pela análise dos jornais que a gestão do evento foi muito exitosa em
utilizar espaços já existentes, pensamento de vanguarda. Agora, ou se constrói estruturas
temporárias ou se busca evitar gastos excessivos evitando fracassos financeiros como nos
Jogos de Montreal 1976 e Atenas 2004. Cabe ressaltar que o Brasil entraria no hall dos países
que mostraram condições de organizar um grande evento, o que contribuiu para um alavancar
da autoestima nacional.
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CONBRACE E GINÁSTICA: RELACIONAMENTO SÉRIO?1
Alessandra Nabeiro Minciotti,
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
Eliana de Toledo,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-FEF)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: conbrace; ginástica; produções.

INTRODUÇÃO
O Congresso Brasileiro de Ciência dos Esportes é o evento nacional do Colégio
Brasileiro de Ciência dos Esportes, criado em 1979 e considerado um dos mais importantes
eventos na área da Educação Física e Esportes do Brasil.
A Ginástica, como manifestação da cultura corporal e saber constituído historicamente
na grande área Educação Física, sempre esteve presente nos estudos apresentados no
CONBRACE, seja pelo viés esportivo e/ou treinamento, seja pelo viés pedagógico e/ou
educativo, e/ou ainda pelo viés histórico ou sociológico.
Assim o presente estudo tem como objetivo, levantar as produções científicas do
CONBRACE relacionadas à Ginástica, bem como, quais tipos de Ginástica foram as mais
abordadas nas 21ª edições do evento.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, constituída a partir da análise de todos os
Anais do evento disponíveis no site oficial do CBCE, cujo universo foi constituído das 21
edições do evento, e cuja amostra se constituiu de 16 Anais, dado que cinco deles não
estavam disponíveis no site do CBCE (1991, 1993, 2001, 2003 e 2007).
A busca foi realizada no período de abril a maio de 2021, a partir da palavra-chave
“Ginástica” nos títulos das produções. Foram identificados 142 trabalhos, e a partir da reunião
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de todos eles, foi possível chegar a uma classificação, constituída a partir do estabelecimento
de categorias à priori, relacionadas aos tipos de Ginástica.
RESULTADOS
Identificou-se 56 produções com as manifestações gímnicas que compõem o quadro
da Federação Internacional de Ginástica, distribuídas da seguinte maneira: Ginástica para
Todos (18), Ginástica Artística (17), Ginástica Rítmica (14), Ginástica Aeróbica (4),
Ginástica Acrobática (3), sem menção específica à Ginástica de Trampolim e ao Parkour.
Além destas, foram identificadas mais quatro categorias: Ginástica de Academia (27),
Ginástica Escolar (14) e Ginástica Laboral (13). E com o maior número de incidência,
trabalhos que abordavam a Ginástica (32) como área da Educação Física, manifestação da
cultura corporal, dentre outras possibilidades com uma perspectiva mais generalista, não
havendo uma tipologia clara. Ou seja, a categoria Ginástica foi criada a partir da alta
incidência apenas da palavra Ginástica no título das produções, denotando possivelmente, um
interesse maior no grande campo de estudo gímnico (com destaque para os estudos
históricos), pensados como base para as diferentes práticas esportivas.
A menor incidência de algumas práticas ginásticas, parece estar em consonância com
outros estudos que identificam este mesmo cenário, com a maior valorização da Ginástica
Artística e Rítmica (LIMA et al., 2016). O alto índice de produções da Ginástica de Academia
era esperado, uma vez que desde a década de 1980 vem sendo projetado como um grande
“lugar” do condicionamento físico, da “obtenção” de saúde e do alcance de um modelo
midiático ideal de corpo (TOLEDO, 2010). E nos surpreendeu o maior índice de produções
Ginástica para todos neste evento, mas que parece acompanhar o crescimento de seus estudos
em nível de pós-graduação (KAUFFMAN et al., 2016) e em periódicos (ANDRADE e
MACIAS, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que pesquisas em Ginástica, de forma mais abrangente, têm
tido lugar privilegiado nos Anais do CONBRACE, sendo que a Ginástica de Academia, a
Ginástica para Todos, a Ginástica Artística e Rítmica, têm tido maiores índices de incidência,
em detrimento de outras.

Embora não fosse objetivo principal do estudo, também se identificou que ao longo
destes 40 anos de congresso, a Ginástica foi aos poucos tomando mais espaço nos diferentes
GTTs, indicando que o CONBRACE e a Ginástica apesar de um início incipiente, mudaram
seu status para um relacionamento “sério” e, como em qualquer relacionamento, com
momentos de total comunhão e outros de afastamento.
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CORPO E MEMÓRIA: DUAS TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: corpo; memória; trajetória profissional.
INTRODUÇÃO
No ano de 2019 a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) comemorou 70 anos de existência
no município de Macaíba. Diante desse contexto histórico e comemorativo, abriu-se uma
oportunidade para investigar sobre as memórias e as trajetórias profissionais dos docentes de
Educação Física dessa escola, reconhecendo as transformações ocorridas dos saberes,
discursos e práticas de dois professores de educação física que iniciaram sua trajetória nessa
escola em meados da década de 1990 e encerraram sua atuação no ano de 2019. Farias et al
(2019) identificam que apesar das investigações detectarem diferentes momentos perceptíveis
da carreira docente, há uma escassez de estudos que abordem a carreira docente como um
todo, principalmente dos professores de Educação Física. Assim, os objetivos desse estudo
são a) registrar a memória dos professores de Educação Física da Escola Agrícola de Jundiaí a
partir das suas trajetórias profissionais; b) identificar matrizes teóricas que configuram o
conhecimento da Educação Física na EAJ e sua articulação com o contexto nacional; c)
compreender a articulação entre discursos, teorias e práticas da educação física.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza fenomenológica (MERLEAU-PONTY, 2006;
RICŒUR, 2007), cuja ênfase encontra-se na criação de significações em torno das
experiências vividas. A escolha dos atores sociais da pesquisa não seguiu uma amostragem
probabilística, assim, nesse momento da pesquisa ainda em andamento, analisamos apenas
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documentos autobiográficos dos professores que iniciaram suas trajetórias na década de 1990.
Realizamos a leitura desses documentos compondo quatro momentos cada qual com tópicos
para nortear a narrativa docente, a saber: Professor e sua infância, Professor e sua formação
inicial, Professor e sua carreira profissional, Professor e sua relação com EAJ.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Um dos primeiros resultados da pesquisa é constatar os raros documentos sobre
educação física na EAJ. Tal fato pode ser explicado pela ausência da cultura digital na escola,
tornando apenas dois registros acadêmicos como fonte documental: uma dissertação de
mestrado em educação física e um memorial descritivo para progressão à classe de Professor
Titular.
A dissertação de mestrado em educação física narra a trajetória do próprio autor,
estabelecendo conexões com as transformações epistemológicas da educação física brasileira.
O docente em questão ingressou na EAJ em 1996 e ele entende que o professor deve ser um
pesquisador da sua própria atuação profissional. Ele demonstra tal competência ao ampliar os
saberes da educação física desenvolvidos em suas aulas, permitindo aos estudantes o ato de
perceber a si mesmo em exercícios respiratórios, nos movimentos fundamentais do corpo,
assim como situações de aprender a perceber o outro, exemplificando uma metodologia
reflexiva e global, como ele mesmo aponta (CRUZ, 2014).
O outro documento como fonte de memória da educação física na EAJ apresenta
também um relato autobiográfico e afirma que iniciou sua carreira em outubro de 1997. Nessa
época, ela assumiu turmas do Ensino Fundamental e Médio-Profissional e ofertava também
treinamento de atletismo para esses alunos. Também foi responsável por um grupo de dança
(PEREIRA, 2014).
Com as leituras dos documentos, é visível que esses professores compreendem o
corpo em movimento a partir da corporeidade, desenvolvendo nas aulas de educação física
momentos de autoconhecimento e ofertando acesso a práticas corporais em projetos de dança,
ginástica e esportes individuais e coletivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, temos que esses dois documentos configuram-se como registros
importantes da educação física na EAJ, uma vez que narram duas trajetórias profissionais
relevantes que estavam alinhados com a perspectiva fenomenológica da educação física e
conheciam as mudanças teórico-metodológicas da educação física escolar brasileira. Por fim,
cabe apontar que a pesquisa está em andamento e que ainda realizaremos entrevistas com os
professores para ampliar a leitura desses documentos, contribuindo para sistematizar as
memórias da educação física na EAJ.
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IPAMERI X GOIÂNIA: RIVALIDADE NO BOLA AO CESTO GOIANO
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Basquetebol; Goiás; História.
INTRODUÇÃO
No estado de Goiás, a partir de 1935, iniciou-se o processo de transferência do
governo estadual para Goiânia, nova capital em construção desde outubro de 1933. A cidade
era considerada um símbolo de modernização do interior do país e deveria influenciar e
orientar novos hábitos, inclusive com respeito às experiências esportivas (CHAUL, 2002;
GODINHO, 2013).
Registros da modalidade de bola ao cesto2 foram verificados por ali a partir de janeiro
de 1937. Além de jogos entre si, times locais participaram de confrontos com equipes de
cidades do interior tais como Rio Verde e Ipameri e até mesmo do estado de Minas Gerias
como Belo Horizonte e Araguari. Nos anos de 1937, 1938 e 1939, o time de cestobol da
cidade de Ipameri representava o estado de Goiás em edições do “Campeonato Aberto do
Interior”. Tal legado contribuiu para que esportistas ipamerinos, em 1939, fundassem a
“Federação Goiana de Bola ao Cesto”, com sede em Ipameri (CASTILHO, 2012;
BRANDÃO, 2005; RIBEIRO, 2020).
Neste contexto, o objetivo deste estudo é compreender o processo de transferência da
representação institucional e do protagonismo do bola ao cesto goiano da cidade de Ipameri
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para a nova capital Goiânia entre os anos de 1939 e 1942. A imprensa escrita foi utilizada
como principal fonte dessa pesquisa, materializada nas publicações do jornal O Popular.
IPAMERI X GOIÂNIA
Após a criação da entidade, iniciou-se em Goiânia um debate que questionava a
presença da Federação Goiana de Bola ao Cesto em uma cidade do interior (FEDERAÇAO...,
n. 388, p. 3, 26 jul. 1942). Uma proposta para transferir a entidade para Goiânia foi elaborada.
Frente à recusa, instaurou-se o conflito. Em abril de 1942, à revelia da Federação e com apoio
financeiro do governo estadual, foi organizado em Goiânia, o “I Campeonato Goiano de Bola
ao Cesto” (NOTAS ESPORTIVAS, n. 335, p. 4, 26 fev. 1942; O PRIMEIRO..., n. 351, p. 4,
19 mar. 1942).
Após o certame a tensão aumentou e os ipamerinos afirmaram que preferiam
“queimar” a entidade a fechar um acordo de transferência. Os esportistas de Goiânia,
impossibilitados de criar uma nova entidade, mas com o apoio do governo estadual, não se
intimidariam em atacar e boicotar a Federação. Acuados, os dirigentes de Ipameri cumpriram
sua promessa e deram fim à Federação Goiana de Bola ao Cesto (FEDERAÇAO..., n. 388, p.
3, 26 jul. 1942).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vencida a batalha contra os ipamerinos, os apoiadores do cestobol em Goiânia se
animariam para a criação da nova federação, mas as dificuldades em conseguir apoio logo
surgiriam. Em junho de 1942, vários responsáveis por clubes de diferentes municípios
ignoraram contatos dos goianienses, demonstraram fidelidade aos dirigentes de Ipameri
(FUNDADA..., n. 389, p. 1, 30 jul. 1942). Mesmo sem o apoio esperado, demonstrando a
força do poder público estadual com sua intenção de ratificar a nova capital como local de
protagonismo das ações esportivas no estado, no dia 26 de julho de 1942, seria fundada em
Goiânia a nova Federação Goiana de Bola ao Cesto.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: judô; Caxias do Sul; história oral.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é parte de um estudo em andamento com escopo na investigação sobre o
desenvolvimento do judô em Caxias do Sul/RS, entre os anos 80 e 2000. Com base no aporte
teórico-metodológico da História Oral - método voltada à produção de narrativas como fontes
do conhecimento, mas, sobretudo do saber (DELGADO, 2003) e que possibilita o
alargamento das interpretações do passado (ALBERTI, 2010). Foram analisadas entrevistas
concedidas, por Fernando Luiz Brito Kuse e Osvaldo Monteiro dos Santos, as quais foram
confrontadas com outras fontes documentais, imagéticas e jornalísticas.
Como instrumentos de pesquisa foram usados: elaboração do roteiro, realização e
gravação em ferramenta digital, transcrição do áudio, conferência de fidelidade, pesquisa e
leitura final e uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
ANÁLISE E DISCUSSÃO
As evidências apontam que o judô, em meados dos anos 60, teria iniciado na região
através dos policiais civis Delamar Teixeira da Silva e Osvaldo Monteiro dos Santos, que
teriam instalado a prática esportiva no clube Recreio da Juventude 2 3 Contudo, teriam
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Rua Atílio Andreazza, 3525, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul.
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permanecido pouco tempo na cidade. Porém, no início dos anos 2000, o professor Osvaldo
Monteiro teria retornado para Caxias do Sul dando continuidade ao projeto de
desenvolvimento desportivo no Recreio da Juventude. Antes disso, outros professores, como
os senseis Fernando e José4 na Academia Nagazaki5, Darci Pacheco Mandelli6, Paulo Roberto
Tiburri7 e Manoel Apparecido Lacerda8, teriam se envolvido com o projeto.
Em 1986, após deixar o seu emprego na Metalúrgica Abramo Eberle, Fernando Luiz
Brito Kuse, então, recém-formado faixa preta 1º dan 9 , teria assumido a condição de
responsável técnico do clube, no lugar do professor Lacerda, permanecendo na instituição até
o ano de 2005, quando assumiram o comando do judô o seu filho Miguel Augusto Kuse10 e
Giovani Cruz11. Kuse, depois de sair do Recreio da Juventude, passou a se dedicar a docência
do judô na Academia Nintai12.
Durante o período da década de 1980 e do início dos anos 2000, o judô de Caxias do
Sul, no campo da performance desportiva, teria se avultado no cenário estadual, com
conquistas de títulos em competições nacionais e internacionais, sobressaindo-se Miguel
Kuse, como técnico, bicampeão panamericano e brasileiro e, como atleta, pentacampeão
brasileiro e vice-campeão panamericano. Além disso, outro destaque estaria no espaço
formativo, no qual cerca de 90 judocas faixas-pretas teriam sido forjados, fundamentalmente,
a partir dos empreendimentos do professor Kuse.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como é possível perceber através dos registros, o judô em Caxias do Sul passou por
diversos momentos, com inúmeras tentativas de popularizar e criar raízes na cidade, desde
meados da década de 60, mas foi nas duas décadas compreendidas entre 1980 e 2000 que ele
atingiu seu ápice. E possível considerar que esse crescimento teve início com a entrada de
Satoru Ebihara para assumir o judô no Recreio da Juventude, culminando com a chegada de
Não foi possível a identificação completa, apenas que eram cunhados de Osvaldo Monteiro dos
Santos.
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Fernando Luiz Brito Kuse, que conduziu a Cidade de Caxias do Sul ao alto nível, com
conquistas a níveis nacional e internacional.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Savate; Boxe-francês; Artes Marciais.
INTRODUÇÃO
O ‘Savate’ é uma luta surgida na França, praticada no porto do sul de Marselha por
alguns marinheiros daquele país, do século XVII. Era chamado de "Chausson", em referência
a chinelos usados a bordo e sua prática usava somente os chutes (VAZ; CUERVO, 2011). A
regulamentação esportiva foi iniciada pelo médico Michel Casseux, em 1825, estabelecendo
regras. Em 1832, Charles Lecour combinou técnicas do boxe inglês com as regras e os chutes
do “Chausson”, chamando-a de “savate” como prática de boxe francês para a autodefesa
(FISAV, 2021). No Brasil, há relatos do Savate no séxulo XIX, trazido por marinheiros
franceses e no século XX, no Rio de Janeiro e em São Paulo (VAZ; CUERVO, 2011).
O saber que circula entre os mestres cariocas do Savate pode enriquecer os poucos
registros históricos existentes no Brasil, justificando esse trabalho. Conta-se que o esporte
voltou a ser praticado do Rio de Janeiro na década de 1980. Somos os mestres formados por
essa geração e nosso objetivo é apresentar um relato de experiência sobre o conhecimento que
circula entre os mestres cariocas de Savate acerca do desenvolvimento histórico deste esporte
na cidade do Rio de Janeiro.
MÉTODO
Sendo o proponente do trabalho mestre de Savate e tendo convivência esportiva e
pessoal com mestres no esporte, visamos trazer um relato de experiência através da
perspectiva do “saber de experiência” de Bondía (2002). Para o autor “O saber de experiência
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se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. De fato, a experiência é uma espécie
de mediação entre ambos.” (BONDÍA, 2002, p. 26-27). Nesse tipo de saber se evidencia a
exposição aos afetos, cuja experiência tem caráter subjetivo, portanto, “não se separa do
indivíduo concreto em quem encarna (BONDÍA, 2002, p. 27).
O QUE SABEMOS DA HISTÓRIA
O fato dos praticantes de Savate ainda serem os implantadores do esporte no Rio de
Janeiro, durante nossa convivência, a história é revisitada. O saber dos mestres dá conta que
Richard Des Forest, um adolescente filho de franceses, aprendeu parte das técnicas com seu
pai e por meio de livros trazidos, que continham progressões dos golpes. Os amigos de
Richard participavam dos treinamentos em sua casa, no bairro Ilha do Governador, e ele
praticava a luta para auxiliá-lo na preparação física do Tênis, esporte que era campeão
carioca, em meados dos anos 1980.
Richard resolveu se aprofundar indo para a França, onde foi aluno de Richard Sylla,
um dos maiores campeões de Savate pela França daqueles tempos, que também era técnico da
seleção de Savate naquele país. O brasileiro então se formou no esporte, conseguindo o grau
Gand D’argent, a ‘Luva de Prata’, que equivale ao posto de professor (FISAV, 2021). Além
dos valores do esporte, Richard trouxe o conhecimento esportivo para o Rio de Janeiro, no
Iate Clube da Ilha do Governador e os primeiros formados por ele foram em 1982.
A partir dos anos 1990 passou a haver intercâmbio com os franceses, que vinham para
o Brasil, se hospedando na casa de Richard. Isso possibilitou aos brasileiros aprimorar
técnicas e aprender as nomenclaturas e modalidades, como por exemplo o light combat
chamado de assaut, ou estilo, que significa contato leve3. O assaut (estilo) era e é um light
contato (modalidade que busca a pontuação através do toque, e o uso da força é proibido. O
Brasil por isso acabou tendo uma identidade em praticar duramente o que era pra ser de leve
contato, pois não sabiam o significado dessa separação de modalidades dentro do desporto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos uma história do Savate que se reproduz entre os mestres deste esporte no
Rio de Janeiro. Entendemos haver um legado destacado nesse círculo de mestres-praticantes
que ressalta a gênese da luta localizada na Ilha do Governador e o intercâmbio cultural com
praticantes franceses, contribuindo para formar professores e atletas que difundem o esporte
até os dias de hoje. Acreditamos que pudemos apontar um caminho não relatado à pouca
literatura existente sobre o Savate no Brasil.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: desenho infantil; inventário; memórias da infância.

INTRODUÇÃO
Os desenhos infantis são capazes de representar um conjunto de elementos culturais,
expressões e personalidades. Dessa forma, o desenho é considerado como fonte histórica,
transformando-se em um local de fala e representação das crianças (MEDA, 2014). Ainda
nessa esteira de pensamento, Andrade (1930) ressalta que o desenho expressa o resultado de
soluções estéticas infantis aproximando-as do campo das artes. Ou seja, podemos considerá-lo
como expressão de uma época e de um lugar, e uma fonte de memória da infância. Diante
disso, o presente estudo tem como objetivo produzir um inventário de desenhos infantis, a
partir de pesquisas realizadas com crianças.
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METODOLOGIA
Entender as criações infantis como fontes documentais contribui para a valorização
das crianças como parte da história. Com isso, temos como delineamento uma pesquisa
documental, com uma abordagem qualitativa, que buscou organizar e categorizar em forma de
inventário com cerca de 1600 desenhos infantis preservados em formato original e digital, que
foram reunidos no período de 2001 a 2020, como produto de uma seleção de 24 pesquisas
realizadas com crianças, empreendidas pelo Imagem - Grupo de Pesquisa sobre Corpo e
Educação.
A organização do inventário contou com a análise sensível de três grandes grupos de
materiais, que tiveram como fonte de informações os trabalhos acadêmicos e suas respectivas
publicações; entrevistas transcritas com os autores desses trabalhos; desenhos infantis
propriamente ditos, bem como fotografias. A análise em conjunto desses múltiplos
documentos representou um mergulho profundo para compreender que além da pura
expressão infantil, há relações, significações e memórias que foram evidenciadas pelas
crianças e validadas de acordo com as análises documentais do inventário.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
É importante respeitar a percepção da criança em relação ao seu próprio desenho para
consolidar um resultado ainda mais fidedigno. Dessa forma, a consolidação das informações
coletadas acontece quando entendemos que os desenhos, fotografias e os relatos das crianças
são documentos que se entrelaçam e constroem uma triangulação de dados, que é capaz e
eficiente para protagonizar o papel significativo dos pequenos como produtores de culturas
em um espaço de memórias.
Durante o processo de confecção dos desenhos além da orientação sobre o tema do
desenho que se pretende analisar, é importante conjugá-lo com as fotografias que registram o
processo de pesquisa, bem como a oralidade em escuta sensível, para obtermos as formas
mais privilegiadas da expressão da criança, assim como propõe Gobbi (2002).
A coleção preserva traços das crianças de diversas regiões do Brasil e de outros países,
bem como apresenta temáticas que possibilitam conhecer as vivências das crianças e suas
expressões em diferentes tempos e espaços. Na coleção de desenhos foram retratados 45
temas, que dialogam com o contexto das brincadeiras, imagem corporal, instituições, mídias,

educação física e o cotidiano, evidenciando que o desenho se faz presente em ambientes
diversos, onde as crianças seguram os lápis, contornam o imaginário, pontilham as ideias e,
ao mesmo tempo, movimentam todo o corpo durante o desenhar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, os desenhos que fazem parte do inventário exteriorizam vivências, bem
como aspectos históricos e culturais em diferentes contextos e períodos. A catalogação de um
acervo possibilita a análise de repertórios iconográficos ao longo do tempo (COUTINHO,
2002). Em suma, a coleção se consolidou por meio de identificações, transcrições,
interpretações e organizações dos desenhos como documentos exponenciais das memórias da
infância.
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RESUMO
Os clubes de regatas foram os principais lócus de desenvolvimento do remo e da natação
esportivos na cidade de São Paulo. Esse trabalho toma esses clubes como objeto de análise
para investigar a esportivização e especialização dessas práticas. Durante as quatro décadas
estudadas, diversas foram as modificações nas regras, espaços e materiais. Conclui-se que
essas transformações afastaram tais esportes dos rios paulistanos e os aproximaram de
espaços mais bem delimitados.
PALAVRAS-CHAVE: remo; natação; história do esporte.
INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem o intuito de discutir os limites das práticas esportivas, partindo do
pressuposto de que, como afirma Dunning (2004), tais limites não são fixos, mas, ao
contrário, historicamente construídos. Especificamente, a análise recai sobre o remo e a
natação, duas práticas realizadas nos clubes de regatas da cidade de São Paulo desde a
instalação do primeiro deles, em 1899.
A região da Ponte Grande, no rio Tietê, foi o espaço escolhido para a instalação dos
clubes ora analisados. A construção das sedes foi voltada a uma melhor utilização do rio para
as práticas aquáticas.
O objetivo deste trabalho é investigar as transformações ocorridas nas práticas de
natação e remo na cidade de São Paulo, que culminaram em sua esportivização. Tomamos
como esportivização a definição de Elias (1992), que analisa a transformação dos
passatempos ingleses em práticas mais institucionalizadas naquele contexto. Em São Paulo,
entendemos que, embora os esportes tenham se instalado com regras bem definidas, eles se
adaptaram à realidade local, o que incluía a disponibilidade de materiais, espaços e atletas
(GOIS JR, 2013)
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O recorte temporal se inicia no ano de instalação do primeiro clube de regatas às
margens do rio Tietê (1899) e termina no final da década de 1940, período em que as práticas
esportivas abandonam o rio de forma definitiva. As fontes utilizadas foram: os periódicos A
Gazeta, A Gazeta Esportiva, Correio Paulistano, e fontes (fotografias, revistas, atas)
encontrados nos acervos dos Clubes: Esperia, Clube de Regatas Tietê e Associação Atlética
São Paulo.
PRIMEIROS VENTOS ESPORTIVOS
Embora os jornais já apresentassem, em suas páginas, competições e desafios
esportivos, pautados nas apostas e no enfrentamento da volúpia dos rios, foi preciso que os
clubes esportivos se instalassem às margens do Tietê para que práticas mais esportivizadas
começassem a ser realizadas.
Em um curto período, os divertimentos no rio sofreram grandes alterações. Os
singelos passeios, desafios e brincadeiras na água foram substituídos por barcos de corrida,
competições regradas e atletas uniformizados, dando a estas práticas características mais
próximas dos esportes. Definimos como contornos esportivos as características atribuídas por
Guttmann (2004) ao esporte moderno. De acordo com o autor, o esporte possui sete
características que o tornam um fenômeno único: secularidade, igualdade de oportunidades,
especialização, racionalização, burocratização, quantificação e a presença de recordes. Dessa
forma, é possível pensar que, quanto mais as práticas se aproximavam dessas características,
mais elas se esportivizavam.
No remo, é possível perceber o caminho trilhado em direção a esta maior
esportivização, especialmente por meio da análise dos torneios organizados pelos clubes de
regatas. Para Terret (1994), os campeonatos foram, ao redor do mundo, o centro de difusão do
fazer esportivo, e por meio deles foi possível determinar uma maneira única de realizar as
práticas. Em São Paulo não foi diferente, e a análise dos torneios possibilitou a percepção de
uma lenta unificação nas regras e materiais do remo esportivo (ÁS 4...1907; CLUB...,1911).
Essas transformações foram reafirmadas com a criação de federações específicas para
a modalidade. Em 1904 os clubes de remo paulistanos e santistas se reuniram para criar a
primeira federação do estado voltada à regulação do esporte. Estava formada a União Paulista
das Sociedades de Remo (ROWING, 1904). A união durou pouco e foi substituída, em 1907,

pela Federação Paulista das Sociedades de Remo (FPSR), que abrangia mais clubes no estado.
Essa Federação era responsável por estabelecer os calendários competitivos, a escolha dos
locais de competição e os tipos de embarcação.
A FPSR era responsável por reger também as competições de natação. Enquanto as
primeiras competições de nado narradas nos jornais contavam com competidores variados e a
possibilidade de apostas, ao longo do tempo a soma das ações federativas e a moral atribuída
pelos clubes à cultura física desenvolvida transformaram essas ações.
A primeira prova de natação promovida no rio por um clube foi realizada em 1904,
disputada exclusivamente pelos nadadores do clube Esperia (CLUB...1904). As competições
de natação se especializaram ao longo das décadas estudadas nesse artigo. Elas ganharam
contagem mais precisa do tempo, definição de distâncias previamente estipuladas e inserção
de juízes ao longo do percurso. Essa especialização é melhor entendida na análise das provas
de travessia, que se multiplicaram nas primeiras décadas do século XX. A maior prova dessa
natureza realizada em São Paulo, durante o período analisado, foi a Travessia de São Paulo a
Nado, que contou com transformações diversas em suas regras e distâncias (MEDEIROS,
QUITZAU E MORAES E SILVA, 2020).
Entretanto, essas transformações nas regras esportivas impuseram um problema aos
clubes: o rio Tietê. O rio tornava-se um empecilho às competições de natação por conta de
sua correnteza, que impedia a anotação de recordes ou a tomada do tempo dos nadadores. Em
relação ao remo, a falta de demarcação de raias e a pequena profundidade também afetavam o
desempenho dos esportistas, que não obtinham resultados satisfatórios. Essas questões
evocaram nos clubes a necessidade de mudança de localidade, e o progressivo abandono das
águas do Tietê.
A REDUÇÃO DAS PRÁTICAS DE REMO E NATAÇÃO NO RIO TIETÊ
Os empecilhos que o rio impunha à esportivização da natação fez com que os clubes
iniciassem as obras de piscinas em suas sedes. Para os dirigentes dos clubes era impossível
melhorar o desempenho dos nadadores paulistanos com treinamentos realizados no rio:
[...] entendemos que toda nação esportiva precisa ter os seus recordes que
são o índice do seu desenvolvimento technico-desportivo. E é por isso que
visamos, com a construção de piscinas, não apenas o nosso aperfeiçoamento
natatório, mas tambem elementos imprescindiveis para obtermos os recordes
nacionaes. (A QUESTÃO...1925, p.3)

Em 1926 foi instalada a primeira piscina em um clube de São Paulo, o Athletico
Paulistano. Em 1929 foi a vez da inauguração da Associação Atletica São Paulo e em 1933 do
clube Esperia. Dentro de poucos anos se multiplicaram os dispositivos desenhados
exclusivamente para a prática de natação, padronizando uma única forma de desempenhar as
técnicas do nado (TERRET, 1994).
No remo, as constantes derrotas frente a outros clubes do país e no cenário
internacional colocaram a escolha do rio Tietê como cenário de disputa em xeque. As provas
realizadas em suas águas contavam quase sempre com intempéries que atrapalhavam o
desempenho dos atletas:
A forte viração ali reinante, continuadamente, emarola o trecho apropriado
de tal forma que se torna, muitas vezes, uma temeridade remar em barcos de
classe, principalmente de casco liso, em certos pontos daquele mar de água
doce. (A RAIA..., 1940, p. 7)

Assim, é possível perceber que as práticas de remo e natação realizadas no rio Tietê se
esportivizaram nas primeiras quatro décadas do século XX. Os clubes de regatas, associados
às federações, se incumbiram de organizar os torneios e definir regras precisas e universais
para as disputas. Esses elementos, quando analisados ao longo das décadas empreendidas na
análise deste artigo, acabaram por transformar as práticas realizadas no rio, tornando-as mais
esportivas.
Entretanto, no remo e na natação houve um fator que limitou a transformação dessas
práticas, o rio Tietê. Seu volume se alterava a cada chuva; suas curvas impediam a presença
de barcos de corrida; suas enchentes alagavam os clubes que ficavam em suas margens. Em
suma, a imprevisibilidade do rio não permitia a adoção de sistematizações das ações
esportivas que, para Guttmann (2004), são elementos primordiais da racionalização, uma das
principais características do esporte moderno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a análise das fontes selecionadas para esse trabalho, foi possível notar
que a natação e o remo se esportivizaram de forma bastante particular na cidade de São Paulo.
Os clubes procuraram atribuir a tais práticas características do esporte moderno, como o
aumento na regulamentação, a criação de entidades burocráticas e a especialização dos atletas,
por meio de métodos de treinamento.

Ao mesmo tempo, essas características esbarravam em uma particularidade geográfica
local: o rio Tietê. Este era o único espaço disponível na cidade para a realização de esportes
aquáticos no início do século XX. Suas particularidades impediam a demarcação de tempos e
espaços, fundamental para o esporte moderno.
Diante de sua imprevisibilidade, os clubes procuraram outros espaços para a
realização de suas provas. Isso fez com que, no final da década de 1940 – momento em que a
poluição também se instaurou de forma irreversível – já fosse quase impossível encontrar
práticas esportivas no rio Tietê.

THE SPORTIZATION OF ROWING AND SWIMMING IN ROWING
CLUBS (1899-1949)
ABSTRACT
Rowing clubs were the principal place of rowing and swimming’s development in São Paulo
city. This abstract takes these clubs as object to investigate the sportization and specialization
of these practices. During four decades, there was a lot of changes in the rules, the spaces
and the equipment. We concluded that these transformations take the sports away from the
river and bring them close to more delimited places.
KEYWORDS: rowing; swimming; sport history.

LA DESPORTIVIZACIÓN DEL REMO Y DE LA NATACIÓN EN LOS
CLUBES PAULISTANOS (1899-1949)
RESUMEN
Los clubes de regatas fueron los principales espacios de desarrollo del remo y de la natación
deportivos en la ciudad de São Paulo. Esa investigación toma eses clubes como objeto de
examen para investigar la deportivización y la especialización de esas prácticas. Mientras las
cuatro décadas analizadas, hubo innúmeras transformaciones en las reglas, los espacios y
los materiales. Es posible concluir que esas transformaciones alejaron tales deportes de los
ríos paulistanos y los aproximaron de espacios más bien delimitados.
PALABRAS CLAVES: remo; natación, historia del deporte.
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RESUMO
Objetivou-se narrar uma história da construção da Praça de Esportes de Montes Claros, a
partir do final da década de 1930 até 1945, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas,
como Presidente da República, e Benedito Valadares, como Governador de Minas Gerais.
Foi possível constatar, em pesquisa feita no extinto jornal Gazeta do Norte que, notadamente,
nos 15 anos do primeiro governo de Getúlio Vargas, o esporte é desenvolvido e consolida-se
como um “ator” no espaço social de Montes Claros.
PALAVRAS-CHAVE: Gazeta do Norte; Praça de Esportes; Nação; História; Esporte.

INTRODUÇÃO
Este estudo objetivou narrar uma história da construção da Praça de Esportes de
Montes Claros, a partir do final da década de 1930 até 1945, durante o primeiro governo de
Getúlio Vargas, como Presidente da República, e Benedito Valadares, como Governador de
Minas Gerais. Simultaneamente à história, objetivou analisar o uso da Praça de Esportes
como um constructo da ideia de formulação oficial de uma nova noção de saúde, direcionada,
principalmente, para a juventude.
Nos jornais pesquisados, a finalidade foi lançar mão da exploração de paradigmas
indiciários baseados na analogia semiótica indicada por Ginzburg (1989, p.151), como um
caçador que, para perseguir e capturar a sua presa, atém-se aos detalhes quase invisíveis,
“Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de
barba”. Ou, como advertiu Bloch (2001, p.73) sobre a observação histórica, “o conhecimento
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de todos os fatos humanos no passado, da maior parte deles no presente, deve ser um
conhecimento através de vestígios”. Por isso, as notícias, reportagens e imagens sobre o
projeto, construção e utilização da grande Praça de Esportes foram identificadas e organizadas
em função dos objetivos propostos, notadamente as que se relacionavam com as ideias
eugênicas e higiênicas propaladas pelo governo de Vargas para os jovens, a fim de possibilitar
a realização das análises.
A GRANDE PRAÇA DE ESPORTES: BERÇO DE UMA NOVA GERAÇÃO!
Símbolo de um projeto de modernidade pelos esportes, a Praça de Esportes foi
anunciada pelo governador do Estado de Minas Gerais, Benedito Valadares, durante a visita à
cidade, em janeiro de 1939, e estabelecida no prado Oswaldo Cruz. A partir dela, nota-se que
o discurso político vinculado ao esporte esteve mais evidenciado nas reportagens da Gazeta
do Norte, e as práticas esportivas modernas alicerçaram-se nos equipamentos da nova praça
esportiva.
Montes Claros terá dentro em breve uma magnifica praça de sports que vae
ser uma das maiores e melhores do Estado. O Governador Benedito
Valadares, em sua recente estadia em nossa cidade, autorisou a construção
do grande campo esportivo, que será localisado, no Prado Oswaldo Cruz e
constará de uma explendida piscina, estadio de foot-ball com archibancadas,
campos de voleybal, tenis, basket-bal e piscina infantil (GAZETA DO
NORTE, 1939, p.1).

A grande Praça de Esportes justificava-se devido ao apelo político e, também, em
função da estratégia política, assumida pelo governo de Getúlio Vargas, impondo, às
atividades físicas, fins extensivos a elas, como um meio para a conquista da saúde e a
aquisição da pureza da raça brasileira.
A consolidação de um objetivo desta dimensão exigia conhecimentos advindos do
campo da educação física, que, ao articular-se com a medicina e com as cláusulas legais,
agiria em benefício da ordenação de corpos ágeis, fortes e saudáveis. Não é por acaso que
corresponde às décadas de 1930 e 1940 a prática, por parte do Estado, de atos direcionados
para a estruturação desse campo característico, com a concepção, por exemplo, do Ministério
dos Negócios da Educação e Saúde Pública, em 1931; a alusão explícita à educação física na
Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas; a instalação da Comissão Nacional de
Desportos; a adoção oficial do Método Ginástico Francês, em 1931, como a metodologia a ser

desenvolvida nas aulas de educação física das instituições escolares brasileiras; dentre outros
exemplos (GOELLNER, 2010).
Sobre estas finalidades, nota-se que a Gazeta do Norte foi um veículo, também,
divulgador. Percebe-se tal intenção do periódico num artigo publicado sobre o tema em 1940.
Escrito por um militar-médico montes-clarense para a revista “Educação”, do Rio de Janeiro,
narrava ser dedicado à expansão da educação física no Brasil, destacando as funções morais,
higienistas e eugenistas que as práticas poderiam produzir nos sujeitos:
O distinto tenente-medico montesclarense, escrevendo sobre Medicina e
educação fisica abordou de forma elegante e interessante o problema,
encarecendo a pratica do esporte e athletismo como fatores decisivos da
pureza da raça, não só sob o aspéto físico como moral e intelectual,
salientando o papel do medico que adòta o esporte, mesmo como meio
elevado de saude e eugenia (GAZETA DO NORTE, 1940, p.3).

Antes da sua inauguração, à luz dos anos 1940 do Estado Novo da Era Vargas, foi
veiculado, na Gazeta do Norte, o que o futuro empreendimento causava de expectativa.
Tratam-se de reportagens que denotavam a grandiosidade das instalações, o orgulho que a
cidade deveria sentir, a mudança e a formação de uma geração de montes-clarenses fortes e
invencíveis: “Foram iniciados, nesta semana, os serviços da magestosa praça de esportes que
será constuida pelo Estado em nossa cidade e que vae ser edificada no Prado Oswaldo Cruz”
(GAZETA DO NORTE, 1939, p.1).
A Gazeta do Norte, em suas reportagens a respeito dos esportes modernos, propagava
a ideia da incursão de novos hábitos de vida com os quais a população deveria adaptar-se.
Como é sabido, a maioria dos esportes são “importados”; assim, conjectura-se que, aprender
ou simplesmente ter notícias sobre as suas regras e características, era algo que o jornal já
fazia constantemente. Tais costumes novos refletiriam num “agir moderno” e, assim,
vincular-se à essa moda podia ser observado na veiculação de propagandas do jornal, por
exemplo.
No final dos anos 1930 e início dos 1940, noticiar eventos e práticas esportivas tornouse mais frequente nas páginas da Gazeta do Norte. Naquela ocasião, durante as
comemorações do décimo aniversário do Estado Novo, cada vez mais, política e esportes
estavam associados, vinculados pelo interesse de penetração social que as práticas físicas
modernas produziam:

Em comemoração á data de 10 de novembro, décimo aniversario do Estado
Novo, a cidade assistirá a várias provas esportivas, numa festa cívicaesportiva que já conta com o apoio do Prefeito Municipal, dos clubes da
cidade e da sociedade em geral, sendo a renda obtida destinada às obras da
nova Catedral (GAZETA DO NORTE, 1940, p.3).

A sensibilização da população, estrategicamente promovida pela Gazeta do Norte,
buscando despertar o interesse dos futuros desportistas, promovendo as finalidades
progressistas e civilizatórias modernas através da prática da educação física e dos esportes,
auxiliaria no uso do novo equipamento. Este, construído pelo governo do Estado de Minas
Gerais, foi cedido para o Clube Montes Claros, com mediação da prefeitura municipal.
O grande empreendimento “[...] “Montes Claros Tênis Clube” ou “Praça de Esportes
Minas Gerais de Montes Claros” teve sua inauguração oficial em 1942. Custou, aos cofres
públicos, “[...] mais ou menos, mil e duzentos contos, sendo mais de novecentos da Prefeitura
e o restante do Estado”. “É um local muito aprazível, parecendo mais um grande jardim com
alguns campos de esportes” (PAULA, 1957, p.238-239).
Assim, tem-se que o princípio do século XX, no país, é assinalado por uma série de
episódios que direcionaram a atenção para o corpo. GOELLNER (2008) articula que os
discursos vigentes, neste recorte temporal, elencaram as práticas corporais e esportivas como
atividades para o aprimoramento da raça “branca e pura”. Identificavam-se, de tal modo,
defesas da saúde e do bem-estar, “absolutamente atreladas à política nacionalista em voga
baseada na eugenia e no higienismo” (GOELLNER, 2008, p.15-16) por meio, por exemplo,
de novos costumes e novos entretenimentos esportivos.
Afora a impressão de se comportarem como “caipiras assustados”, frente às
transformações de comportamento e controle impostas pela moderna Praça de Esportes, tais
como as normas de sua utilização, outra questão seria levantada: como usufruir dos
equipamentos se os horários eram no expediente diurno? Era o modo de vida do sujeito
moderno em ebulição refletido nos esportes:
[A]os nossos rapazes que são, ou estudantes, ou comerciários, ou bancários,
ou ferroviários, não é possível deixarem constantemente as
responsabilidades de seus trabalhos diarios, para, em bom número, se
dedicarem à pratica da Educação Física dentro do horario estabelecido [...]
(GAZETA DO NORTE, 1944, p.3).

A prática dos esportes deveria obedecer ao tempo social montes-clarense, ou seja, só
após desembaraçar-se das obrigações diárias, como trabalho ou estudo, é que o sujeito teria

como se envolver noutra atividade de bom grado. Assim, a divisão da rotina diária envolveria
organizar o tempo do cidadão em momento de trabalho, lazer e descanso, aspectos marcantes
das sociedades capitalistas modernas.
Para além da infraestrutura, a nova diretoria reforçava a doutrina eugênica na
formação de um cidadão robustecido, em busca da ordem e do progresso. Houve incentivo e
estimulo nos esportes, na educação física integral. “E assim, a juventude de hoje, debaixo das
normas da educação moderna, vem fazendo ressoar os mais fervorosos e sinceros encomios,
por uma iniciativa tão feliz e eficiente” (GAZETA DO NORTE, 1944, p.1). “A nossa praça
de Esportes não é somente um centro de diversões. O alcance que tem em mira é muito mais
elevado. Este se extende a uma educação simultanea do físico, com o psíquico (GAZETA DO
NORTE, 1944, p.1).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Talvez, atualmente, os esportes não tenham as características pretendidas pelos
higienistas e eugenistas da primeira metade do século XX. O que os médicos pretendiam era
moldar o sujeito em prol de uma nação que sofria com endemias disseminadas sertão adentro.
Naquele cenário, o conhecimento médico subsidiava e justificava o investimento em ações
propulsoras do desenvolvimento físico e moral da combalida juventude brasileira.
Em Montes Claros, além da construção da Praça de Esportes, era preciso educar e
informar o sujeito. Dessa forma, a parceria entre imprensa e saúde foi fundamental, pois
propiciou não só a disseminação da prática dos esportes modernos, como também municiou o
sujeito de conhecimentos básicos supostamente civilizatórios para a modificação do físico.

NEWSPAPER THE GAZETA DO NORTE AND THE GREAT SPORTS
SQUARE AS NATION PROJECTS: ‘MOLD FOR TOMORROW'S
MEN!’
ABSTRACT
The objective was to narrate a history of the construction of the Sports Square in Montes
Claros, from the end of the 1930s to 1945, during the first government of Getúlio Vargas, as
President of the Republic, and Benedito Valadares, as Governor of Minas Gerais. It was
possible to verify, in a research carried out in the extinct newspaper Gazeta do Norte, that,
notably, in the 15 years of the first government of Getúlio Vargas, the sport is developed and
consolidated as an “actor” in the social space of Montes Claros.
KEYWORDS: Gazeta do Norte; Sports Square; Nation; History; Sport.

PERIÓDICO LA GAZETA DO NORTE Y LA GRAN PLAZA
DEPORTIVA COMO PROYECTOS DE NACIÓN: "¡MOLDE PARA
LOS HOMBRES DEL MAÑANA!"
RESUMEN
El objetivo fue narrar una historia de la construcción de la Plaza de los Deportes en Montes
Claros, desde finales de la década de 1930 hasta 1945, durante el primer gobierno de Getúlio
Vargas, como presidente de la República, y Benedito Valadares, como gobernador de Minas
Gerais. . Se pudo constatar, en una investigación realizada en el extinto diario Gazeta do
Norte, que, notablemente, en los 15 años del primer gobierno de Getúlio Vargas, el deporte
se desarrolla y consolida como un “actor” en el espacio social de Montes Claros.
PALABRAS CLAVES: Gazeta do Norte; Plaza de los deportes; Nación; Historia; Deporte.
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A TRAJETÓRIA DO NADADOR JUAZEIRENSE LOURIVAL
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RESUMO
Este trabalho objetiva apresentar a trajetória esportiva do ex-atleta de natação em águas
abertas Lourival Quirino, no período de 1980 a 2000. Utilizamos 12 (doze) entrevistas de
História Oral, os jornais impressos que circularam nas cidades de Juazeiro e Salvador, além
de análise documental. Os resultados apontam uma trajetória única que teve o rio São
Francisco como principal meio de treinamento para o ribeirinho. Na qual, conquistou
importantes títulos da natação para a cidade de Juazeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Trajetória; Lourival Quirino; Natação.
INTRODUÇÃO
Ao longo da história da natação em águas abertas os seus atletas aprenderam e
acumularam conhecimentos agregando-se à memória coletiva de uma comunidade. Nesta
pesquisa histórica, trouxemos à luz, a visibilidade das ações, resistências e projetos de vida do
nadador juazeirense. De acordo com Pesavento (2012), na História Cultural indivíduos e
grupos são os principais elementos que vão dar sentido ao mundo através de suas
representações. Com essa finalidade, as trajetórias de vida podem nos desvendar cotidianos
em que a sociedade desenvolveu suas estruturas e conjunturas.
Neste sentido, os estudos biográficos vêm contribuindo para o entender historiográfico
de trajetórias particulares de sujeitos. Na medida em que sua utilização pode evidenciar
histórias, através de pesquisas interpretativas. Na compreensão de Certeau, “Toda pesquisa
historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, político e cultural”
(2002, p. 66). Desse modo, a biografia deve ser escrita fundamentada na ética científica,

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

criando-lhe um caminho na qual o sujeito biografado esteja no campo das trajetórias
históricas, como forma de experimentação da vida e suas especificidades de mediações.
Nosso objetivo é, portanto, descrever e apresentar a trajetória esportiva do ex-atleta
juazeirense Lourival Quirino. E assim, dialogar com as questões sociais, econômicas e sociais
de uma cidade interiorana do estado da Bahia2.
CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aporte teórico-metodológico a História Cultural que segundo
Pesavento é “[...] decifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando
chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si
próprios e o mundo” (2012, p. 19). E dos estudos biográficos, visto como um grande potencial
pedagógico, na produção de um conhecimento próprio a partir de uma linha temporal que
confirma suas práticas, vivências, temperamentos, façanhas e decepções, dos sujeitos
analisados (MACEDO; GOELLNER, 2013).
Como fonte realizamos 12 (doze) entrevistas 3 com indivíduos que tinham ou têm
alguma relação com o nadador juazeirense. Como familiares, amigos, técnicos, companheiros
de equipe, adversários e Lourival Quirino. Outro percurso, foi investigar os jornais impressos
e publicados que circularam nas cidade de Juazeiro e Salvador, no estado da Bahia, entre os
períodos de 1970 à 2000 e 1987 à 1996, respectivamente. Por fim, conseguimos acessar um
conjunto de 14 (quatorze) troféus do atleta, que estavam em posse de seu irmão Moacir
Quirino.
O RIO SÃO FRANCISCO E LOURIVAL QUIRINO
Lourival Alves Quirino, conhecido no meio esportivo como “Loreta”, nasceu em
Juazeiro (BA), no dia 03 de agosto de 1970, em um bairro formado por uma comunidade de
pescadores e lavadeiras com baixa renda que vivem em condições de absoluta vulnerabilidade
social, econômica e desprovidos de políticas públicas. Considerado um bairro tradicional,
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com mais de 120 (cento e vinte) anos de fundado, teve sua ocupação de forma irregular
gerando problemas de saneamento básico e infraestrutura.
A trajetória de Lourival Quirino não foi diferente das crianças ribeirinhas. Desde o
nascimento, seu pai tinha a preocupação com os perigos que o rio oferecia, principalmente os
afogamentos. De acordo com Santos, “o pai dele como pescador incentivava a nadar,
juntamente com seus irmãos, porque a preocupação era que um deles se afogasse, então o pai
jogava eles no rio para aprender a nadar” (2021, p. 03). Lourival reforça essa informação em
sua entrevista.
Todos os pais, não era só o meu, tinham a preocupação em colocar os
meninos para quando chegar uma certa idade, três a quatro anos, levava ao
rio para ter um contato. Sempre falavam que era perigoso e não podia ir
sozinho. A gente nem entendia na realidade, só que os pais tinham essa
preocupação e relacionado a isso, graças a Deus, nunca teve nenhum
acidente com morador do bairro Angari, em questão de afogamento, nunca,
graças a Deus. (QUIRINO, 2020, p. 02).

De acordo com Hall, os “aspectos de nossas identidades que surgem de nosso
“pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”
(2006, p. 08), levam a compreender a construção das identidades culturais na região
ribeirinha. Nesse contexto, esses povos criam uma figura simbólica que legitima uma
diversidade de cultura baseada no sistema de crenças sociais e obedecendo a sua própria
dinâmica.
De acordo com o Jornal de Juazeiro, “Lourival começou a nadar desde cedo, na
verdade ele foi criado à beira do Velho Chico, e nadar para ele não é segredo desde os sete,
oito anos de idade, aprendeu com o pai” (1988, p. 08). Analisando a entrevista concedida por
Silva (2021), o início do atleta na natação esportiva aconteceu de forma natural e sem pressão.
Pois o ribeirinho, já conhecia o ambiente aquático e o maior interesse do nadador em
formação, era entrar, desenvolver e aprimorar as técnicas. Mesmo sabendo de toda
dificuldade financeira que o esporte tinha na região.
Nos primórdios da década de 1980, Lourival Quirino inicia seus treinamentos no rio
São Francisco. Um fato marcante se dá no bairro Angari, quando ainda não tinha acesso a
vivência da modalidade esportiva. Segundo Quirino,

Eu tinha um amigo que se chamava Marivaldo, hoje é aposentado pelo
Exército Brasileiro como Sargento, ele gostava muito das práticas
esportivas, a natação principalmente. Como eu não tinha acesso à piscina,
me pegava junto com mais três ou quatro meninos do Angari,
voluntariamente e ficava no rio São Francisco pertinho de nossas casas
mesmo, e assim, ele sempre inovava todos os dias chegando com alguma
coisa diferente para a gente. Tinha uma questão que eu chegava para ele e
falava: “Marivaldo eu queria aprender a fazer aquela virada que o pessoal
faz na piscina”. Com isso o Sargento começou a fazer pesquisas, comprou
uma tábua grande serrou em pedados e ficava segurando para a gente fazer
as viradas. (2020, p. 04).

Bosi (2003), pontua que as lembranças permanecem na memória e o sujeito busca
relacionar as características da vida com a comunidade que está inserido. Nos relatos orais,
Lourival constrói uma identidade pessoal partindo dos laços familiares e o tempo presente vai
ajudar a lembrar do passado.
Para o ex-atleta seu maior influenciador estava dentro de casa, Moacir Quirino. Na sua
entrevista, ele afirma que seu “irmão foi a primeira pessoa da família a treinar para
competições de natação. Em vista disso, Lourival se espelhou no familiar, porque na época
era quem treinava e participava das competições, realizava os treinamentos em Petrolina4 e
destacava-se entre os nadadores da cidade, assim, ficou possível construir uma figura de atleta
na família.
A trajetória do biografado em competições no rio São Francisco inicia-se no ano de
1985. Ao buscar referência, nos deparamos com a matéria publicada no Jornal de Juazeiro que
noticiava a comemoração da Batalha do Riachuelo com uma travessia organizada pela
Marinha do Brasil. De acordo com Quirino (2020), essa competição foi a primeira conquista
em travessia e a que abriu as portas para o início de uma vida esportiva.
Após participar de competições no estado da Bahia, no ano de 1985, 1986, 1987 e
1988. Identificamos no periódico uma reportagem que informava sobre a atuação dos atletas
juazeirense de natação na Travessia Internacional no Rio Negro, na cidade de Manaus. Essa
competição é considerada a primeira a nível internacional que Lourival participou fora do
estado da Bahia (JORNAL DE JUAZEIRO, 1988). Finalizada a travessia, Lourival Quirino
conhece o técnico Carlos Rogério Rebocas Arapiraca. Professor de Educação Física, que
residia na capital baiana e treinava a equipe de natação da Associação dos Servidores do
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Banco do Brasil. O técnico identificou o potencial do atleta e o convida para desenvolver
treinamentos em Salvador.
Com os treinamentos aplicados em Salvador e no rio São Francisco, o ex-atleta
juazeirense conquistou a principal prova brasileira do século XX em águas abertas, a
Travessia a Nado Mar Grande - Salvador 5 , nos anos de 1989, 1981, 1994, 1995 e 1996.
Diante desses fatos, Lourival Quirino torna-se um dos maiores recordistas da competição
(JORNAL A TARDE, 1996).
Considerado o melhor fundista do Norte – Nordeste, na década de 1990, Lourival
Quirino participou de etapas do Circuito Mundial de Travessias realizadas na Argentina,
França, Macedônia, Holanda e nos Estados Unidos. Porém, a falta de patrocínios dificultou a
continuiadade do juazeirense nos treinamentos e na modalidade esportiva.
De certo modo, a influência deixada por Lourival Quirino vai além das conquistas em
competições de natação. Atualmente, o ex-atleta desenvolve projetos sociais com crianças e
adolescentes carentes da sociedade juazeirense e faz parte do legislativo municipal de
Juazeiro, como vereador em seu primeiro mandato.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta trajétoria de vida sinalizou a maneira que o juazeirense, mais especificamente um
ribeirinho, conseguiu utilizar os seus conhecimentos adquiridos às margens do rio São
Francisco para serem aplicados no esporte de alto rendimento, como a natação em águas
abertas. O ex-atleta investigado representa um povo que se estabeleceu em uma região
formada por relações simbólicas ligadas as navegações, as práticas corporais e a uma vida
sertaneja.
Buscamos, ao logo desta pesquisa preencher lacunas no campo científico sobre
trajetória de vida de atletas da natação em água abertas e contribuir para estudos históricos da
Educação Física e dos esportes no Brasil. Além de fortalecer os estudos regionalizados, visto
que, existe uma carência de pesquinas sobre práticas coporais em cidades do interior
nordestino.
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THE LIFE OF SWIMMER JUAZEIRENSE LOURIVAL QUIRINO
ABSTRACT
This paper aims to describe and present the athletic trajectory of the former open-water
swimming athlete Lourival Quirino. We used oral history interviews, and printed newspapers
that circulated in the cities of Juazeiro and Salvador, as well as document analysis. The
findings highlight the unique trajectory that had the São Francisco River as the main training
ground for the Ribeirinho swimmer. In which this important athlete won important swimming
titles for the city of Juazeiro.
KEYWORDS: Trajectory; Lourival Quirino; Swimming

LA VIDA DEL NADADOR JUAZEIRENSE LOURIVAL QUIRINO
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo describir y presentar la trayectoria deportiva del ex atleta
de natación en aguas abiertas Lourival Quirino. Se utilizaron entrevistas de Historia Oral,
así como los periódicos impresos que circulaban en las ciudades de Juazeiro y Salvador y el
análisis documental. Los resultados encontrados apuntan a una trayectoria única que tuvo al
río São Francisco como principal medio de entrenamiento del nadador ribereño. En el que
este importante atleta ganó importantes títulos en natación para la ciudad de Juazeiro.
PALABRAS CLAVES: Trayectoria; Lourival Quirino; Natación
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APROXIMAÇÕES ENTRE O MÉTODO NATURAL DE HÉBERT E A
GINÁSTICA DE LING NOS PERIÓDICOS BRASILEIROS (1925-1933)1
Carolina Jubé,
Colégio de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação
Universidade Federal de Goiás (UFG)
RESUMO
O Método Natural de Hébert se inspirou na Ginástica Sueca de Ling. O objetivo desta
pesquisa é identificar as frentes que defendem Método Natural em detrimento do Método de
Ling. O recorte selecionado foram os anos de 1925 a 1933. A escolha justifica-se pelo
ineditismo de uma investigação acerca das relações entre esses métodos no país. Como
fontes selecionamos jornais brasileiros na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Como
frente de defesa de Hébert, encontramos médicos e militares.
PALAVRAS-CHAVE: Georges Hébert; Ling; Periódicos brasileiros.
INTRODUÇÃO
Georges Hébert (1875-1957) foi um oficial da marinha francesa criador do Método
Natural de Ginástica. Seu método teve inspirações nas obras de Demenÿ (1891); Règlement
de Joinville-le-Pont (1902), que tinha como base a ginástica sueca; o manual do soldado de
infantaria de Harmand2. A Escola Sueca de Pehr Henrik Ling também foi uma influência na
ginástica de Hébert, assim como o método de ginástica sueca divulgado por Kumlien 3 na
França (PHILIPPE-MEDEN, 2017) (BAÍA; BONIFÁCIO; MORENO, 2019).
A propósito do Ling (1776-1839), ele foi professor sueco de esgrima da Universidade
de Lund. A ginástica sueca foi pensada como um método, racional e prático, para o
desenvolvimento e fortalecimento do corpo. Esta ginástica difundiu-se por todo país como
uma saída para degeneração de seu povo (MORENO, 2015).
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Universidade Federal de Goiás para sua
realização.
2
Obra: �ducation physique ou entra�
nement du soldat d’infanterie, guide de l’instructeur dans
l’enseignement des exercices physiques (1905).
3
Ludvig Gideon Kumlien (1874-1934). Nasceu em Eskilstuna, Suécia. Atuou como médico ginasta
do Instituto Kjellberg de Estocolmo (BAÍA; BONIFÁCIO; MORENO, 2019). Foi único ginasta do
Instituto de Estocolmo a dirigir em Paris (1985) um estabelecimento de acordo com o método de Ling.
Obras: La gymnastique sued�
ise (1901); La gymnastique pourtous (1906); Cours complet d'�
ducation
physique �l'usage de lajeunesse des ecoles (1909).
1

O Método Natural de Hébert e a Ginástica de Ling possuem entrelaçamentos, o
principal deles para nós é o fato de terem sido importantes no Brasil como mostra a
historiografia brasileira (MORENO, 2015); (JUBÉ, 2017); (BAÍA; BONIFÁCIO; MORENO,
2019). E assim “[...] ao encontrar culturas distintas, os sistemas gin�
sticos v�
o sendo
hibridizados, alterados, traduzidos, reinventados - processo que envolveu diversos sujeitos e
deixou seus vest�
gios em diferentes tipos de impressos, como os manuais escolares.”
(QUITZAU; MORENO; BAÍA, 2019, p.276).
O objetivo desta pesquisa é identificar os jornais nacionais que defendem o Método
Natural de Georges Hébert em detrimento do Método de Ling, e assim poder indicar quais são
as frentes que defendem Hébert. Como recorte escolhemos os anos de 1925 e 1933. Essa
escolha justifica-se pelo ineditismo de uma investigação acerca das relações entre obra de
Hébert e de Ling em nosso país.
O levantamento das fontes foi realizado na Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional 4 . A consulta foi realizada com os termos: Hébert; Método Natural; Ginástica
Natural5. Ao todo foram localizadas 04 ocorrências em 04 jornais. O período que acometeram
as ocorrências foi de 1925 a 1933, e os jornais foram: O Diário de Pernambuco (1925); O
Brazil-Medico – RJ (1928); A Republica – SC (1932) e Jornal do Commercio – RJ (1933).

DEFESA DO MÉTODO NATURAL
Muitas foram as frentes que defenderam o Método Natural de Hébert no Brasil como
apontam os estudos de Jubé (2017). Iniciamos nossa jornada em busca da ampliação dessas
frentes na tentativa de perceber quais eram os grupos que defendiam Método Natural ao invés
da Ginástica de Ling e os motivos dessa defesa.
Apresentamos primeiramente o Diário de Pernambuco. A matéria intitulada
“Inauguraç�
o de um Stadium de um athletismo. Rio, 23.”, anunciava a festa do estádio de
atletismo na Vila Militar no Rio de Janeiro. A convidada especial foi “Escola de Educação
Physica”, assim

Especialmente por causa da pandemia do COVID-19 que impossibilitou viagens e o acesso aos
acervos físicos, tivemos que optar pela pesquisa apenas por bases de dados on-line.
5
Optamos também pela busca por suas variações: “Hebbert”, “Methodo Natural” e “Gymnastica
Natural”
.
4

A referida Escola demonstrará em publico, os modernos processos de
educação physica franceza, ditados por Baige6, Ebert e outros, que aboliram
os methodos suecos, de grandes effeitos em demonstrações de conjunto, mas
de resultados physiologicos completamente nulos.” (DIÁRIO DE
PERNAMBUCO, terça-feira, 27 de outubro, 1925, p.1, grifo meu)

O excerto demostra a defesa do Método de Hébert, em desfavor da prática da ginástica
sueca, feita por uma escola militar. É compreensível a predileção pelo método francês vinda
de escola do Exército, uma vez que no ano de 1925 o Exército Francês publicou o Règlement
Général que serviu de inspiração para o Brasil e foi traduzido pelo Exército Brasileiro como
Regulamento nº 07, em 1934 (JUBÉ, 2017).
Seguindo no sentido de defesa do Método Natural, temos O Brazil-Medico. Intitulado
como “O valor da educação physica nas escolas” o artigo apresentou as gi�”
sticas “a tlhetica”
e “physiologica”; a segunda, de exercícios analíticos era recomendada por ter vantagens de
desenvolver os músculos e corrigir atitudes viciosas. Dentre os métodos de “gymnastica
physiologica” e���~
queles criados por Ling e Hébert:
Dos methodos usados para pôr em pratica a gymnastica physiologica o
primeiro foi iniciado por LING na Suecia, o qual é conhecido pela
denominação de gymnastica sueca. Os exercicios naturaes põem em
atividade os grupos musculares [...]. A estes exercicios denominou HEBERT
gymnastica naturista: são elles a marcha, a corrida, o salto, a escalada, o
levantamento, a natação e a defesa corporal. O methodo de HEBERT,
conhecido pela denominação de “methodo naturista”, é um dos melhores
processos de educação physica, por isso faz desenvolver os musculos de
modo harmônico [...]. (O BRAZIL-MEDICO, 15 de setembro, 1928, p.1037,
grifo meu).

O jornal, que conta com artigos de médicos, demostrou um outro grupo que defende o
Método de Hébert em detrimento da ginástica de Ling. Nesse sentido, o artigo afirmou sua
predileção pela ginástica de cunho analítico e defendeu a adoção do método naturista de
Hébert. Assim, o excerto anterior nos oferece indícios de que os médicos, ao menos em parte,
defendiam o Método de Hébert. Essa ligação entre Hébert e os médicos foi estudada por Jubé

Maurice Boigey (1877-1952) foi um médico militar francês nomeado em 1918, como médico-chefe
da Escola de Ginástica de Joinville.
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(2017). A autora aferiu no Brasil os ideais hebertistas foram atrelados aos ideais médicos por
meio de algumas figuras, como por exemplo a do Dr. Paul Carton7 (JUBÉ, 2017).
Em direção à defesa do Método de Hébert em detrimento da Ginástica de Ling,
encontramos mais uma vertente que amplia os estudos de Jubé (2017) ― para além dos
militares e médicos ― que é a frente para a criação do Método Nacional brasileiro. O jornal
Republica, anunciava o início da campanha nacional a favor da sistematização da educação
física no Brasil:
Certo dia teve o Governo a sua atenção despertada pelo método educativo
adotado no exército, que outro não é sinão o de Leon (sic) Hebert, o antigo
dirigente do Colegio dos Atletas da França, sistema natural, sem os
inconvenientes das escolas franceza, alemã ou sueca o mais recomendado
modernamente. (REPUBLICA, sabado, 27 de fevereiro de 1932, p.2, grifo
meu).

O artigo afirmou que o Método de Hébert era o indicado como melhor a despeito da
ginástica sueca, que teria inconvenientes assim com a francesa e alemã. Contudo, o
movimento pela sistematização de um Método Nacional8 no Brasil tem como plano de fundo
várias disputas entre instituições e personagens. Uma das instituições importantes nessa
disputa é a ABE – que defendia o método sueco. Em contra partida, o Exército também
trabalhava para que o Método Francês ― que tem como base os métodos de Hébert e
Joinville (BRUSCHI, ELLER, SCHNEIDER, 2020). ― já adotado na instituição fosse aceito
como método oficial do país.
Indo no sentido da ideia de que o Método Natural não teria as desvantagens da
Ginástica Sueca, foi encontrada a defesa da proposta de Hébert por meio da noção de que ele
seria um “melhoramento” do Método Sueco. O Jornal do Commercio (RJ) de 1933,
apresentou em “Varias Noticias” a seguinte nota:
[...] A gymnastica sueca, isto é, os exercicios rythmicos que constituem o
inicio da cultura physica actual, deriva o seu nome do poeta sueco Per
Hennick Ling, nascido em 1776 e fallecido, em Stocholmo, no anno de 1839
[...] O seu methodo, cumpre notar, tem sido consideravelmente modificado e
Dr. Paul Carton (1875-1947), amigo pessoal e colaborador de Hébert e adotou o método no
Preventório de Brévannes na França para a cura de crianças débeis. Outros médicos que apoiaram
Hébert foram D. Strohl e Francis Heckel (1843-1916) e Marcel Didier (1883-1947) estes últimos
atuaram no Colégio de Reims.
8
A criação do método nacional brasileiro está sendo estudado por Anna Luiza Romão no Programa de
Pós Graduação em Educação na UFMG, sob a supervisão da Profa. Dra. Andrea Moreno
7

melhorado, sobretudo em França, graças ás experiencias e os estudos de
Hébert. (JORNAL DO COMMERCIO, domingo, 5 de março de 1933, p.9,
grifo meu)

O jornal apresentou o método de Hébert como sendo o progresso da ginástica sueca
realizado na França. Essa afirmação pode fazer alusão ao contato de Hébert com Kumlien na
França, e por causa da forte influência sueca no Método Natural é que, possivelmente, o
jornal fez essa afirmação.9
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos então concluir que existiram algumas frentes que defenderam o Método
Natural ao invés da Ginástica de Ling. A primeira delas foi notadamente o Exército, que tinha
uma predileção pelo Método Francês. Os médicos também apontavam o Método de Hébert
como favorito, e os estudos de Jubé (2017) provaram que as ideias hebertistas também
chegaram ao Brasil por meio dos médicos. Igualmente como Dr. Carton fez na França, o Dr.
Moncorvo Filho10, em 1926, também aplicou o método para crianças doentes. Portanto, uma
das frentes de defesa de Hébert foram os médicos.
É preciso salientar que outras frentes defenderam a Ginástica de Ling, como a ABE e
educadores e intelectuais como Fernando de Azevedo e Rui Barbosa. Moreno (2015)
apresentou uma série de manuais escolares que trouxeram a referência à Ling, como aqueles
escritos por Pedro Borges, Antonio M. Ferreira, Paulo Lauret e Arthur Higgins

O contato de Kumlien e Hébert pode ser encontrado nos estudos de Iara Marina dos Anjos Bonifácio,
como no caso do artigo Baía; Bonifácio; Moreno ( 2019)
10
Moncorvo Filho, médico que foi dito como grande defensor dos serviços públicos de saúde e crítico
tenaz do governo com relação à falta de atenção destinada às crianças em nosso país. For ainda grande
entusiasta da cura pelo sol, especialmente para doenças como a anemia e o raquitismo, defendia os
efeitos profiláticos da helioterapia de princípios estritamente científicos(Wadsworth, 1999).
9

APROXIMATIONS BETWEEN HÉBERT'S NATURAL METHOD AND
LING’S GYMNASTICS IN BRAZILIAN PERIODICS (1925-1933)
ABSTRACT
Hébert's Natural Method was inspired by Ling's Swedish Gymnastics. The goal is to indicate
the approximations between the Hébert’s Method and the Ling’s Gymnastics in Brazilian
journals. Laying the focus on defense of the Natural Method. The selected sources are
newspaper and magazines of the period 1925-1933. This choice is justified by the originality
of an investigation into the relationships between these methods in the country.
KEYWORDS: Georges Hébert; Ling; periodics

ENFOQUES ENTRE EL MÉTODO NATURAL DE HÉBERT Y LA
GIMNÁSTICA DE LING EN LA PRENSA BRASILEÑA (1925-1933)
RESUMEN
El método natural de Hébert se inspiró en la gimnasia sueca de Ling. El objetivo de esta
investigación es indicar las aproximaciones entre el Método Hébert y la Gimnasia Ling en la
prensa brasileñas, con énfasis a la defensa del Método Natural. El recorte temporal está
delimitado en los años de 1925 a 1933. Esta elección se justifica por la originalidad de una
investigación sobre las relaciones entre estos métodos en el país. Como fuentes
seleccionamos periódicos y revistas.
PALABRAS CLAVES: Georges Hébert; Ling; prensa.

REFERÊNCIAS
BAIA, A. C.; BONIFACIO, I. M.; MORENO, A. Tratado Pratico de Gymnastica Sueca de
L.G. Kumlien: itinerários de um manual no Brasil (1895-1933). Revista Brasileira de
História da Educação, Maringá, v.19, p.1-23, 2019.
BRUSCHI, M; ELLER, M, L ; SCHNEIDER, O. A criação do método francês: as disputas
em torno de um objeto de ensino da educação física. Educação em Revista, Belo Horizonte,
v.36, p.1-21, 2020.
JUBÉ. C. Educação, Educação Física e Natureza na obra de Georges Hébert e sua
recepção no Brasil (1915-1945). 2017. 284f. Tese (Doutorado). – Pós-Graduação em
Educação, Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2017.
MORENO, A. A propósito de Ling, da Ginástica Sueca e da Circulação de Impressos em
Língua Portuguesa. Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Brasília, v. 37, n.2, p. 128-35, 2015.

PHILIPPE-MEDEN, P. Du sport à la scène. Le naturisme de Georges Hébert (1875-1957).
Bourdeaux: Press Universitaires de Bourdeaux, 2017.
QUITZAU, E. A.; MORENO. A; BAÍA, A da C. Entre traduções e apropriações: reflexões
sobre a circulação e a recepção dos métodos ginásticos na Alemanha e no Brasil. In:
LINHALES, M.A.; PUCHTA. D. R.; ROSA, M. C. (Orgs.). Diálogos transnacionais na
história da educação física. Belo Horizonte: Fino Traço, 2019. p. 275-300.
WADSWORTH, J. E. Moncorvo Filho e o problema da infância: modelos institucionais e
ideológicos da assistência à infância no Brasil. Rev. bras. Hist. [online]. 1999, vol.19, n.37,
pp. 103-124.

AS SOCIEDADES GINÁSTICAS TEUTO-BRASILEIRAS NO
DEUTSCHE TURNZEITUNG1
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Instituto Superior de Educación Física, Centro Universitario Regional Norte – Sede Paysandú,
Universidad de la República, Uruguay (ISEF/CENUR-LN/UdelaR)
RESUMO
Entre 1858 e 1938 os imigrantes alemães fundaram várias sociedades de ginástica em
diferentes cidades do sul e sudeste do Brasil, e estas instituições buscaram manter um vínculo
com a Alemanha. Este artigo analisa as representações destas sociedades no Deutsche
Turnzeitung, periódico alemão especializado em temas da ginástica. O recorte temporal se
concentra no período entreguerras, que coincide com o auge das sociedades ginásticas teutobrasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: associativismo ginástico; imigração alemã; periódicos.
INTRODUÇÃO
Entre 1858 e 1938, os imigrantes alemães instalados em diferentes cidades do sul e
sudeste o país fundaram criaram uma ampla rede associativa composta por sociedades com
diferentes finalidades, entre elas, as sociedades ginásticas. Nestas instituições, eles buscavam,
a partir desta forma específica de educação do corpo, contribuir para a formação física e
moral de seus associados, assim como para a preservação de determinados aspectos da cultura
alemã, como a língua, a música e a literatura (QUITZAU, 2016; ASSMANN, PEREIRA,
MAZO, 2020).
No período em que estas sociedades estiveram em pleno funcionamento no país, elas
buscaram manter um vínculo com a Alemanha e acompanhar os desenvolvimentos da
ginástica em seu país de origem. Neste intercâmbio, além de trazer materiais da Alemanha
para o Brasil, também enviavam informações sobre a situação das sociedades ginásticas teutobrasileiras, as quais por vezes eram publicadas no Deutsche Turnzeitung, periódico
especializado em ginástica que circulou desde 1856 até 1944. Publicado inicialmente com
uma frequência quinzenal, a partir de 1861 ele passa a ter frequência semanal e, rapidamente,

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

conquistou o status de principal meio de comunicação das sociedades ginásticas na Alemanha
(KRÜGER, 1996).
Como principal periódico especializado sobre a ginástica alemã no período, e o fato de
que circulava também entre sociedades ginásticas além das fronteiras germânicas, poderíamos
perguntar: como as sociedades ginásticas fundadas por imigrantes em outros países eram
retratadas pelo Deutsche Turnzeitung? Quais as origens dessas informações? Pensando
especificamente no caso das sociedades ginásticas teuto-brasileiras, que informações sobre
estas instituições eram veiculadas por este periódico? Neste sentido, este artigo analisa as
representações das sociedades ginásticas teuto-brasileiras no Deutsche Turnzeitung, olhando
especificamente para o período entreguerras, momento em que estas sociedades ginásticas
alcançaram o auge de seu desenvolvimento (QUITZAU, 2016).
O DEUTSCHE TURNZEITUNG E OS RELATOS TEUTO-BRASILEIROS
As primeiras menções sobre sociedades ginásticas teuto-brasileiras no Deutsche
Turnzeitung datam de 1862. Até o ano de 1938, quando estas sociedades começaram a sofrer
os efeitos das políticas de nacionalização do governo Vargas, foram encontradas 97 menções
a estas sociedades, seja em notas e informes especificamente sobre o Brasil, seja em textos
abordando temáticas mais amplas. Apesar de não parecer uma quantidade expressiva
considerando a frequência de publicação e a longevidade do periódico, são o suficiente para
fazer com que o Brasil fosse o país sul-americano com mais mencionado neste jornal, seguido
por Chile (77) e Argentina (29), outros dois países em que há registros de sociedades
ginásticas alemãs (TEMME, 2000; HOFMANN, 2013).
Entre a primeira menção encontrada, que corresponde a um anúncio da Turnverein Rio
de Janeiro publicado em 26 de dezembro de 1862, até o início da Primeira Guerra, a média de
menções ao Brasil nas páginas deste periódica é extremamente baixa, correspondendo a duas
ao ano, e em geral correspondiam a notícias e informes sobre as sociedades ginásticas de
Porto Alegre e São Paulo. Com a retomada das atividades nestas associações após o fim da
Primeira Guerra, observa-se não apenas uma reaparição de notas sobre o Brasil no Deutsche
Turnzeitung, mas também a publicações de outras sociedades ginásticas, como a Deutscher
Tunr- und Sportverein Rio de Janeiro e a Turnverein Blumenau. Além disso, também é
possível encontrar fotografias destas associações nas páginas deste periódico.

É interessante observar que o aumento na quantidade de menções às sociedades
ginásticas teuto-brasileiros, ainda que tímido, corresponde a um aparente afastamento gradual
da Deutsche Turnerschaft em relação às sociedades ginásticas norte-americanas e a uma
gradual aproximação com relação à América do Sul. No jornal, a partir dos anos de 1922, os
artigos sobre a ginástica alemã no exterior passam a olhar as sociedades ginásticas instaladas
na América do Sul, e, especialmente, no Brasil, como “guardiães dos costumes e da língua
alemãs” e “modelos de centros de assistência do carácter e da vida intelectual alemã” (DAS
DEUTSCHTUM IM AUSLANDE, 1922, p.102; DAS AUSLANDSDEUTSCHTUM..., 1925,
n.63). Após a Primeira Guerra, países como Chile, Argentina e Brasil passam a ser
classificados como “países simpáticos aos alemães”, onde as sociedades ginásticas alemãs
paulatinamente estavam retomando suas atividades. Especificamente sobre o Brasil, um artigo
assinado por Rudolf Gasch, publicado em 1921, afirma que “também a sociedade do Rio de
Janeiro volta a florescer, e as numerosas sociedades da Turnerschaft von Rio Grande do Sul,
duramente atacadas, voltam a se reunir-se” (GASCH, 1921, p.195).
Neste sentido, apesar de as menções e informações publicadas sobre as sociedades
ginásticas teuto-brasileiras serem bastante limitadas e não permitirem a conformação de um
panorama mais completo sobre o desenvolvimento destas instituições, elas permitem, por
outro lado, identificar alguns indícios sobre como a Deutsche Turnerschaft, entidade que
organizava a ginástica na Alemanha, olhava para estas sociedades além-mar. É perceptível um
maior esforço de aproximação da Deutsche Turnerschaft em relação às sociedades ginásticas
teuto-brasileiras no período entreguerras, e isso se reflete especialmente em duas medidas
relatadas no jornal. Uma dessas medidas é a organização de um curso para professores de
ginástica e esporte alemães no exterior, com planos de curso que contemplavam
conhecimentos científicos e pedagógicos e ministrados por professores diplomados. O
primeiro destes cursos foi realizado em 1927 e contou com participantes de 8 países, entre
eles, o Brasil (TURN- UND SPORTLEHRGANG..., 1927, p.538).
Ao mesmo tempo em que a Deutsche Turnerschaft passou a organizar estas instâncias
formativas para professores de ginástica radicados em outros países, também promoveu, em
conjunto com a Verein für das Deutschtum im Ausland, uma viagem de estudos de quatro
anos do professor Herbert Strauß à América Latina. Sua viagem começou pelo Rio de Janeiro,
passando também pela Argentina, Chile e terminando seus trabalhos em La Paz, na Bolívia.

Durante sua estadia no Rio de Janeiro, ele trabalhou como diretor do departamento de
ginástica da Deutscher Turn- und Sportverein Rio de Janeiro e da Escola Alemã. Enquanto
esteve no Brasil, seus relatos davam conta das dificuldades encontradas pelos ginastas teutobrasileiros, como as grandes distâncias entre as associações, o clima e a necessidade de
constituir uma efetiva colaboração entre as sociedades ginásticas teuto-brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações sobre as sociedades ginásticas teuto-brasileiras nas páginas do Deutsche
Turnzeitung, infelizmente, são raras. Entretanto, elas são importantes, pois nos permitem
entender que informações sobre estas instituições circulavam pela Alemanha. Apesar de não
serem suficientes para uma compreensão adequada do associativismo ginástico teutobrasileiro, elas nos fornecem informações que, às vezes, não são encontradas nas fontes
específicas sobre estas associações que conseguiram sobreviver às ações do tempo. Além
disso, elas nos fornecem indícios sobre como a Deutsche Turnerschaft, entidade responsável
por reunir as sociedades ginásticas, estabelecia sua relação com sociedades no exterior. Nesse
sentido, permitem observar que no período entreguerras há uma aparente aproximação da
entidade alemã com as sociedades ginásticas teuto-brasileiras, que são explicitamente
consideradas guardiãs dos costumes alemães no exterior.

GERMAN-BRAZILIAN GYMNASTICS ASSOCIATIONS IN THE
DEUTSCHE TURNZEITUNG
ABSTRACT
Between 1858 and 1938 German immigrants founded many gymnastics societies in different
cities from South and Southeast Brazil, and these institutions aimed to maintain their
connection to Germany. This paper analyzes how these societies were represented in the
Deutsche Turnzeitung, German newspaper specialized in gymnastics’ issues. It focuses on the
period between wars, that coincides with the apogee of German-Brazilian gymnastics
societies.
KEYWORDS: gymnastics societies; German immigration; newspapers

LAS SOCIEDADES GIMNÁSTICAS TEUTO-BRASILEIRAS EN EL
DEUTSCHE TURNZEITUNG
RESUMEN
Entre 1858 e 1938 los inmigrantes alemanes fundaron varias sociedads de gimnasia en
diferentes ciudades del sur y sureste de Brasil, y estas instituciones buscaron mantener un
vínculo con Alemania. Esta ponencia analiza las representaciones de estas sociedades en el
Deutsche Turnzeitung, periódico alemán especializado en temas de la gimnasia. El recorte
temporal está concentrado en el período entreguerras, que coincide con el auge de las
sociedades gimnasticas teuto-brasileñas.
PALABRAS CLAVES: sociedades de gimnasia; inmigración alemana; periódicos
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CONSTITUIÇÃO DISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
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RESUMO
Tratamos de acontecimentos a partir de monumentos e do discurso em seu aspecto produtivo
e disciplinar, tendo como problema de pesquisa: como os acontecimentos se relacionaram
com a constituição disciplinar da Educação Física escolar em Belém no final do século XIX?
O objetivo: correlacionar os acontecimentos com a constituição disciplinar da Educação
Física escolar em Belém no final do século XIX.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; ginástica; corpo.
INTRODUÇÃO
A questão principal que orientou nossa pesquisa foi: como os acontecimentos se
relacionaram com a constituição disciplinar da Educação Física escolar em Belém no final do
século XIX? Tendo como objetivo: correlacionar os acontecimentos com a constituição
disciplinar da Educação Física escolar em Belém no final do século XIX.
Quanto à empiria, optou-se por diferentes fontes que são olhadas como monumentos,
isto é, construções históricas que são agrupadas para dar sentido e materialidade a um
acontecimento (FOUCAULT, 2021). Os materiais para análise foram retirados de artefatos
tais como: jornais “Diário de Belém” e “Diário de notícias”, acessados na Hemeroteca Digital
Brasileira. Também o “Regulamento Geral da Instrução Pública Primária do Pará” e a
“Revista de Educação e Ensino” na seção de obras raras da biblioteca Arthur Vianna.
Para buscar as matérias extraídas de tais artefatos utilizamos o descritor: gymnástica
(ginástica). O material empírico reunido foi analisado à luz da análise discursiva inspirada nos

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

trabalhos de Michel Foucault. Nessa perspectiva, o discurso é tomando em seu aspecto
produtivo e não meramente comunicativo (FOUCAULT, 2008). Assim, os materiais
analisados não apenas dizem sobre uma forma de lidar com o corpo que se praticava, mas
produzem formas de ver e educar o corpo a partir dos enunciados que fazem circular
(FOUCAULT, 1996).
CONSTITUIÇÃO DISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM BELÉM NO
FINAL DO SÉCULO XIX
Sabe-se que a Educação Física foi sendo constituída como modo de intervenção
médica e pedagógica entre o final do século XVIII e XIX, sendo a escola um lócus para a
realização de práticas da educação do corpo através de métodos como ginásticas, jogos e
danças. Bracht (2007) explica que neste período ocorreu a valorização da atividade física,
defendida por médicos, portanto, de “uma visão de homem calcada na ciência” (p.16), a partir
de disciplinas científicas (Anatomia, Biologia, Fisiologia, Biomecânica e Pedagogia).
No entanto, estes não foram os únicos discursos que participaram dessa constituição.
Nesse período, as práticas corporais desenvolvidas por militares provavelmente foram
determinantes na constituição da Educação Física escolar, como indica Melo (2018), já que
eles eram costumeiramente praticantes de ginásticas e muitos dos quais foram professores de
ginástica em escolas de Belém.
Na imagem 01 aparece uma correlação entre a prática da ginástica no “Collégio
Americano” e exercícios militares, no ano de 1887. Instituição dirigida por José Veríssimo,
que viria a ser diretor da instrução pública paraense e um dos principais defensores da
efetivação da “Educação physica” nas escolas de Belém.

Imagem 01: Gymnástica e exercícios militares no colégio Americano

Diário de notícias (PA). Ano 1887 (p. 1).
Fonte: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 26/05/2021.

É interessante destacar que paralelamente à Educação Física escolar também
aconteciam práticas corporais relacionadas a festas, circos e jogos. Segundo Melo (2018) e
Soares (2011), estas “ginásticas marginais” serviram de referência para a ciência repensar as
formas de ginástica, sua relação com a saúde e o ensino nas escolas. Na Belém da segunda

metade do século XIX, ainda se percebem práticas de espetáculos acrobáticos e circenses,
como se anuncia na imagem 02.
Imagem 02 - gymnástica e acrobacias - Belém do Pará em 1871.

Diário de Belém: Folha Política. Ano 1871 (p. 3).
Fonte: http://memoria.bn.br/ Acesso em: 26/05/2021.

Todavia, a cooptação das ginásticas populares implicou em novas formas de pensar e
vivenciar o corpo, o que perpassou pela constituição da Educação Física escolar. Segundo
Soares (2012), nas crescentes cidades brasileiras foram desenvolvidas novas formas de
controle para uma população crescente. Em Belém acontece processo semelhante.

Segundo Furtado e Borges (2018) e Fensterseifer (1999), os discursos ligados às
ciências médicas foram determinantes na configuração de um discurso científico efetivado
para balizar as práticas educativas do corpo. Reconfigurando aos poucos o processo de
constituição da Educação Física como disciplina científica.
Bracht (2007) afirma que a respeito da atividade teórica realizada nesse período, a
forma científica ou de teorização da Educação Física foi efetuada com premissas
essencialmente pedagógicas (normativas). Deduz sobre isso, que em Belém os jornais
impressos e as revistas pedagógicas foram importantes para a disseminação dos diversos
discursos. Como se pode observar na imagem 03.
Imagem 03 – Pedagogia. Hygiene escolar e suas vantagens - Revista de educação e ensino.

Seção de Obras Raras – Biblioteca Arthur Vianna. Ano 1891.
Fonte: http://www.fcp.pa.gov.br/ . Acesso em: 26/05/2021.

Em texto intitulado “Pedagogia, hygiene escolar e suas vantagens”, autoria de Octavio
Pires, diretor da revista Educação e ensino, que contribuía na formação de professores
primários, a “hygiene escolar” é proposta como necessária para a educação pública e para a
saúde do corpo. A “Educação Physica” é apresentada como formadora do caráter das

crianças, para “o futuro cidadão” como força “motriz do progresso” e para a sua saúde (p.
129). Portanto, a revista pode ter tido um papel importante na formação dos professores.
Ainda “a educação physica é o aperfeiçoamento do corpo, por meio de exercícios
methódicos”, imagem 04.
Imagem 04 – Hygiene escolar - Revista de educação e ensino.

Seção de Obras Raras – Biblioteca Arthur Vianna. Ano 1891.
Fonte: http://www.fcp.pa.gov.br/. Acesso em: 26/05/2021.

Os acontecimentos mencionados se correlacionam com a constituição disciplinar da
Educação Física escolar em Belém, pois foram formas de educar o corpo (percebido nos

enunciados) que circulavam e viravam realidades. Para Melo (2018), amplia-se o papel das
escolas (tratando de acontecimentos no Rio de Janeiro,) no “auxílio do processo de
disciplinarização e (...) de regularização dos usos do corpo”, também para atender “as
necessidades higiênicas exigidas para a boa saúde dos alunos” (p. 23).
Em Belém, Pinheiro e Alves (2014) e Dias e Soares (2014) entendem que ocorreram
simbioses entre os discursos médico-higienistas, republicano, de progresso, de práticas ao ar
livre, de escolas e ginástica. Nesse interim, para Santos e França (2020) a educação escolar foi
um pilar de sustentação de uma Belém civilizada. (p. 11).”
Nesse ínterim, segundo Dias e Soares (2014), nas últimas décadas do século XIX, em
uma Belém que crescia do ponto de vista da modernização, urbanização, com diversas
influências europeias, é que a ginástica passa a ser mais decisivamente incluída nas escolas no
final do século XIX, imagem 05 sobre o “Collegio Franco Brazileiro” em 1882.
Imagem 05 – Collegio franco brazileiro – 1882 – em Belém do Pará.

Belém: Folha Política. Ano 1882 (p. 4).
Fonte: http://memoria.bn.br/ Acesso em: 26/05/2021.

Neste colégio foi incluída a ginástica no curso primário (dentro de um “curso
completo de humanidades”), o que também enuncia que a dança e a ginástica passaram a ser
praticadas como demanda comportamental.
Contudo, em 1890, no “Regulamento Geral da Instrução Pública Primária do Pará”
(em destaque na imagem 06, foi oficializado o ensino da “educação physica” nas escolas.
Caracterizado como uma educação da cultura física dos alunos, a qual deveria estar vinculada
à higiene e aos fundamentos morais que as crianças deveriam receber.

Imagem 06 – Ensino primário – regulamento escolar 1890.

Seção de Obras Raras – Biblioteca Arthur Vianna.
Fonte: http://www.fcp.pa.gov.br/. Acesso em: 26/05/2021.

Supõe-se que a constituição disciplinar da Educação Física escolar em Belém no final
do século XIX se relacionou com as políticas higienistas, com uma educação baseada em uma
moral utilitária. Posteriormente, passa a estar gradativamente relacionada com a técnica e a
produtividade, tendo um caráter eminentemente intervencionista em uma cidade que passava
por crescimento populacional, modificações de ordem políticas e culturais. Ou seja, em prol
do seu “progresso”.
Por fim, a Educação Física escolar em Belém foi produzida por vários interesses que
se relacionam com os discursos de saúde e educação, justificados com os discursos científicos
e morais para supostas melhorias no controle do corpo, fortes e produtivos, moralizados e
controlados para a ordem social. Todos esses interagiam com os discursos da modernidade
ocidental, intrinsecamente se utilizando e produzindo realidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Correlacionamos alguns acontecimentos com a constituição disciplinar da Educação
Física escolar em Belém no final do século XIX. Buscamos uma cena a partir de
acontecimentos através de discursos que se relacionam na constituição da Educação Física
escolar em Belém no final do século XIX. A escola foi lócus de implementação da nova visão
de prática corporal saudável, passou a pautar o discurso de educação do corpo, ligado ao ideal
(is) médico-higienista. A cena que montamos é uma dentre tantas possíveis. Nesta última
afirmação reside os limites e uma bela potência para mais pesquisas.

DISCIPLINARY CONSTITUTION OF SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION IN BELÉM AT THE END OF THE 19TH CENTURY
ABSTRACT
We deal with events from monuments and from discourse in its productive and disciplinary
aspect, having as a research problem: how did the events relate to the disciplinary
constitution of school Physical Education in Belém at the end of the 19th century? The
objective: to correlate the events with the disciplinary constitution of school Physical
Education in Belém at the end of the 19th century.
KEYWORDS: school Physical Education; gymnastics; body.

CONSTITUCIÓN DISCIPLINARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR EN BELÉM A FINALES DEL SIGLO XIX
RESUMEN
Abordamos los hechos del monumento y del discurso en su vertiente productiva y
disciplinaria, teniendo como problema de investigación: ¿cómo se relacionan los hechos con
la constitución disciplinaria de la Educación Física escolar de Belém a finales del siglo XIX?
El objetivo: correlacionar los hechos con la constitución disciplinaria de la Educación Física
escolar de Belém a finales del siglo XIX.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; gimnasia; cuerpo.
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DEPORTE Y PEDAGOGÍA CRÍTICA EN URUGUAY A TRAVÉS DE LA
REVISTA NEXO SPORT (1983-1990)1
Cecilia Seré,
Udelar
Raumar Rodríguez
Udelar
RESUMEN
Se investiga la conformación de una perspectiva pedagógica crítica en el campo del deporte
en Uruguay. La fuente es la Revista Nexo Sport. Se analizaron los números publicados entre
febrero de 1983 y febrero de 1990. Se observa una crítica al deporte de rendimiento y el
punto de vista biomédico en contraposición al Deporte Para Todos, con apoyo en las ciencias
sociales y humanas. Se destacan las reflexiones humanistas, el paidocentrismo, la educación
integral y el antiautoritarismo.
PALAVRAS-CHAVE: deporte; pedagogia crítica; Uruguay.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo muestra resultados de una primera indagación sobre la conformación de
una perspectiva pedagógica crítica en el campo del deporte en Uruguay.2 Utilizamos la noción
pedagogía crítica en sentido amplio y en sentido restringido, de acuerdo a lo habitualmente
reconocido en el campo de la educación.
Las fuentes para esta indagación es la Revista Nexo Sport, publicación mensual,
durante muchos años la única destinada a la educación física, el deporte y la recreación en
Uruguay. 3 Desde su origen, la publicación fue impulsada y supervisada por profesores de
educación física egresados del Instituto Superior de Educación Física. Se distribuía en gran
parte del país, con lo cual, además de servir como insumo formativo, se convirtió en un canal
de comunicación entre profesores de diversas generaciones y regiones.
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2 Esta indagación tuvo un carácter más amplio, atendiendo también los movimientos ocurridos en la

educación física y la recreación en el país.
3 La revista ISEF Digital, del Instituto Superior de Educación Física, se publicó entre 2004 y 2007. La
“Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte” del Instituto Universitario Asociación
Cristiana de jóvenes se edita desde el 2008.

Se analizaron los números publicados entre febrero de 1983 (inicio de la revista) hasta
febrero de 1990. La periodización responde a cierta relación observada entre los contenidos
de la revista y el contexto social, cultural y político del Uruguay. Luego de una dictadura
cívico-militar instalada tras el golpe de Estado de junio de 1973, en marzo de 1985 se
recupera la democracia y se desarrolla el primer período de gobierno que culmina en febrero
de 1990, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti.
Desde sus inicios la revista publicó artículos de autores uruguayos, fundamentalmente
profesores de educación física, pero también traducciones de artículos de autores extranjeros.
También sirvió de plataforma para organizar cursos y seminarios.
PEDAGOGÍA CRÍTICA EN SENTIDO AMPLIO Y RESTRINGIDO
En sentido amplio, la pedagogía crítica puede entenderse como el conjunto de puntos
de vista que, al tomar la educación como su objeto, incluyen lo económico, social, cultural y
político, apartándose de visiones naturalistas e introduciendo la dimensión histórica.
Realizan, implícita o explícitamente, un cuestionamiento a la sociedad de clases articulando,
aunque sea mínimamente, la vía teórica abierta por Marx. Con menor énfasis en la
reproducción social y cultural, también encontramos pedagogías inspiradas en la primera
generación de la Escuela de Frankfurt. Más tardíamente se podrían incluir también las
pedagogías genealógicas, inspiradas en Michel Foucault, con acento en la relación saberpoder.
Para considerar el sentido restringido, hay que comenzar por Paulo Freire. En el
ámbito de la educación física uruguaya, Freire ya era conocido a fines de 1960, según ha
mostrado Dogliotti (2018). El programa de Filosofía de la Educación del plan de estudios
para profesores de educación física de 1966 (dictado por primera vez en 1969), incluía una
recomendación de lectura de la “Pedagogía del Oprimido” (DOGLIOTTI, 2018, p. 188). No
obstante se puede constatar que convivieron perspectivas críticas con otras “empiristas,
funcionalistas y tecnicistas” (DOGLIOTTI, 2018, p. 209), perspectivas naturalistas con otras
que incluían la dimensión histórica de la educación física.

LA CRÍTICA AL DEPORTE DE RENDIMIENTO DESDE LO SOCIAL Y LO POLÍTICO
Si pensamos la educación física desde las pedagogías críticas en sentido amplio, el
Deporte Para Todos (DPT) fue, sin dudas, una de sus principales expresiones. El interés por el
DPT estuvo presente prácticamente desde el inicio de la Revista.4 Carlos Arias5 señaló al DPT
como “una corriente renovadora dentro de la Educación Física y el Deporte” (NEXO, n. 19,
ago. 1984, p. 36). Según Arias, recogía ciertos principios de la educación permanente:
desarrollo de una conciencia crítica, capacidad para juzgar y transformar el medio,
“apuntando hacia una organización social cada vez más justa, igualitaria, fraterna, solidaria,
participativa” (NEXO, n. 19, p. 17).
En noviembre de 1984 se realizaron elecciones generales en Uruguay, todavía con
presos políticos y proscriptos, y con grandes sectores excluidos de presentar candidatos, como
fue el caso del Partido Comunista del Uruguay (Rial, 1986). El momento político contrasta
con lo que Arias destaca del “perfil pedagógico” del DPT, a la vez que cuestionaba la
“Educación Física signada por el autoritarismo proveniente de su raíz militarista todavía
vigente” (NEXO, n. 19, p. 15). Según Arias, el DPT se inscribía en una corriente
antiautoritaria, “al presentarse como rechazo de una concepción verticalista del deporte y la
Educación Física y yendo más lejos, de todo un modo de vida” (NEXO, n. 19, p. 16). Le
atribuía al DPT una “esencia libertaria”, puesto que convocaba participantes y no
espectadores, gente que decida y no que acate órdenes. Lo destacable es el “marcado acento
comunitario” del DPT, decía Arias (NEXO, n. 19, p. 17). Este punto de vista se sostuvo en
años siguientes. Así, por ejemplo, en 1987:
(...) el DPT no puede, en hipótesis alguna (…), estar desvinculado de una
Educación para Todos, de áreas libres y de recreación para todos, de trabajo
para todos, tanto como de una práctica coherente con los principios de
democracia, autodeterminación, criticidad y libertad (NEXO, n. 55, p. 39).

La revisión crítica del deporte, especialmente de las derivaciones vinculadas al alto
rendimiento, tienen una larga data. En junio de 1988 Nexo reproducía un artículo del Prof.
Alberto Langlade, publicado en la prensa montevideana en 1980. El “deporte competitivo, ya
sea amateur o profesional (…) busca la excepción, la promueve y hasta la comercializa. En
4 La primera experiencia de DPT en Uruguay se realizó en octubre de 1982 (Nexo n.9, oct. 1983, p.

16-19).
5 Miembro del Consejo Editor de Nexo Sport.

esta área del deporte lo que interesa como objetivo final es la performance, el éxito, el
triunfo.” (NEXO, n. 68, p. 36). En contraposición, en el DPT se destacan los objetivos
orientados a “la salud y el uso adecuado del tiempo libre” (p. 36). En este contraste, Langlade
sostenía que había que apartarse “del equivocado pensamiento de De Coubertin de que la base
de la pirámide (pirámide invertida) es el atleta de alta performance” (p. 36).
Según se afirma en un artículo de Arias, este “hecho social se le caracteriza como una
reacción del individuo a la ‘masificación, a la padronización, a la maximización, a la
sincronización’. Una especie de intento de liberación de la alienante eficiencia de las
sociedades altamente desarrolladas.” (NEXO, n. 6, p. 16).
El DPT parece haber llegado para oponerse a la especialización, al recordismo, a la
mecanización del movimiento, revitalizando la participación social, el punto de vista
humanista, el análisis social e histórico del fenómeno. En un artículo de Nelza Zulke Taffarel 6
se lee que con el DPT se trataba de
ampliar el concepto deporte como algo a ser aprehendido de forma
significativa y no mecánicamente, y en relación a la totalidad antropológica
de las personas. Y más aún, el deporte como algo a ser participativo
CRÍTICAMENTE y no pasivamente. Por último, el deporte como algo a
reflexionar, analizar, problematizar, visto que es un hecho social histórico
(mayúsculas en el original, NEXO, n. 56, p. 11).

El DPT tiene un referente destacado, el brasileño Lamartine Pereira Da Costa7, quien
dictó una conferencia en un seminario sobre DPT de 1985. En una entrevista con Nexo, donde
se lo nombraba con frecuencia, se le preguntaba si el DPT podía contribuir al desarrollo de
una sociedad democrática y participativa o si, por el contrario, podía ser utilizado como
“elemento alienante”, que se puede manipular “para disminuir tensiones sociales” y
convertirse así “en un factor conservador de la sociedad” (NEXO, n. 33, p. 25). Para
responder, Da Costa distinguió entre un deporte espectáculo alienante y un deporte
comunitario. En sus argumentos hace referencia a José María Cagigal y a los “autores neomarxistas alemanes de la escuela de Frankfurt que llaman siempre la atención del deporte
como factor alienante en razón de la competición” (NEXO, n. 33, p. 26). Pocos años después,
6 En el momento en que se publicó este artículo, Nelza Zulke Taffarel era profesora del Departamento

de Educación Física de la Universidade Federal de Pernambuco (Brasil).
7 Principal referente del DPT en Brasil, formado en Educación Física en la Escola de Educação Física
do Exército.

en 1988, Nexo publicó la traducción de una entrevista a Da Costa, donde decía: “el fenómeno
del campeón es un fenómeno biológico, o sea, hay una cantidad fija de personas en cada
población que pueden ser transformadas en campeones si tuvieran oportunidades de práctica
y, luego, de competición, entrenamiento, etc.” (NEXO, n. 66, p. 17).
EL PERFIL PEDAGÓGICO DEL DPT: MARX Y ENGELS, EXISTENCIALISMO,
PAULO FREIRE
En agosto de 1984 se publicó la segunda parte de “Deporte para todos: un perfil
pedagógico”, firmado por Arias. En la identificación de una pedagogía crítica en sentido
estricto, este artículo podría considerarse un punto de inflexión. De acuerdo al relevamiento
realizado, es la primera vez que en Nexo Sport se menciona a Paulo Freire. Apoyándose en
referencias a Introducción al Existencialismo, del filósofo argentino Vicente Fatone8, Arias
identificaba en el DPT elementos de una pedagogía existencial: “Asoma su provocadora
concepción del hombre como existencia individual, concreta, original, única, que está a la
búsqueda constante de su esencia (n. 19, p. 37). Y de allí a Paulo Freire: “En la vertiente
católica de la doctrina existencialista se formó seguramente un pedagogo como P. Freire,
cuyo pensamiento es palpable en el modo de ser y actuar de muchos educadores brasileños y
también entre los educadores físicos ‘agentes’ del DPT” (NEXO, n. 19, p. 37).9
Arias cita a Freire para resaltar el compromiso con “la educación que implica una
‘toma de conciencia de la opresión y un compromiso de lucha’. El educando, no objeto sino
sujeto con responsabilidad social y política que debe participar y decidir, en tanto actor más
que espectador” 10 . De la Pedagogía del oprimido, cita: “Un método activo, que parte de
situaciones existenciales, desafiantes y que estimulan al debate. Un método dialogal,
horizontal al decir de Jaspers; el antidiálogo es vertical, arrogante, autosuficiente. No
comunica, hace comunicados” (NEXO, n. 19, p. 37). Del educando se espera, dice Arias, que
tenga actitud “expectante y crítica frente al mundo”, preparándolo “para crear y juzgar los
8 Vicente Fatone (1903-1962) integró la “generación del 25”, la primera en acoger el pensamiento de

Jean Paul Sartre en Argentina. Se la conoce también como generación existencialista. Cf. Savignano
(2016).
9 Según Arias, a principios de la década del 70, el Prof. Raimundo Dinello había procurado introducir
desde la cátedra de Pedagogía “un modelo educativo con similares lineamientos ideológicos” al de
Freire.
10 Entre comillas simples se cita a Francisco Weffort: Educación y política (Introducción a la
Educación como práctica de la Libertad, de Paulo Freire) Ed. Paz e Terra, São Paulo, 1983.

bienes culturales y no a conservar indefinidamente los que recibe” (NEXO, n. 19, p. 38).
Forzando un poco los argumentos y las homologías, Arias introduce a Marx en ocasión de
una cita de Fullat: “‘habrá que producir durante la formación, así como habrá que formarse
durante la producción’, alternancia que ya adelantaba Marx en su Manifiesto” (NEXO, n.19,
p. 38). Posiblemente el previsible final de la dictadura cívico-militar, y la paulatina apertura
cultural, impulsaron al Prof. Arias a una riesgosa referencia al Manifiesto del Partido
Comunista de Marx y Engels (1848).
CONSIDERACIONES FINALES
Nexo Sport, en los números publicados entre febrero de 1983 y febrero de 1990, dio
lugar a un discurso crítico sobre la educación física, el deporte y la recreación. Es posible
identificar una pedagogía crítica, tanto en sentido amplio, predominante, como en sentido
restringido. El estudio realizado permitió establecer que, en este proceso, jugaron un papel
importante las ciencias sociales y humanas, muchas veces tamizadas en la tradición de las
ciencias de la educación.
Los análisis realizados señalan el énfasis en el carácter pedagógico de la educación
física, y con ello, cierta pluralidad de enfoques (reflexiones humanistas, humanismo
pragmático, educación integral, antiautoritarismo). También están presentes las reflexiones
que destacan la dimensión social o política de la educación, apelando a la tradición marxista o
a la vía inaugurada con Paulo Freire. En esta pluralidad se pone en cuestión el punto de vista
dominado por las ciencias biomédicas, tan caro a la educación física y el deporte desde fines
del siglo XIX.
A ello se le asocia lo que hemos identificado como el principal elemento de crítica
teórico-ideológica en este período: el DPT. Además de tener una presencia cuantitativa
significativa, fue la ocasión para poner en cuestión las principales características del deporte
de competencia, elitizado, recordista, y oponerle la participación popular y masiva, alejada del
interés por el rendimiento. El DPT es, incluso, la ocasión para introducir a Freire en las
páginas de Nexo Sport.
Por último, podemos afirmar que los elementos de pedagogía crítica identificados en
Nexo, son parte de un movimiento de renovación y crítica de la educación física, el deporte y
la recreación en Uruguay.

SPORTS AND CRITICAL PEDAGOGY IN URUGUAY THROUGH THE
REVISTA NEXO SPORT (1983-1990)
ABSTRACT
Is an investigation on the conformation of a critical pedagogical perspective in the field of
sport in Uruguay. The source is the Revista Nexo Sport. The numbers published between
February 1983 and February 1990 were analyzed. A critique of performance sports and the
biomedical point of view is observed as opposed to Sport for All, with support from the social
and human sciences. Humanist reflections, paidocentrism, comprehensive education and antiauthoritarianism are highlighted
KEYWORDS: sport; critical pedagogy; Uruguay.

ESPORTE E PEDAGOGÍA CRÍTICA NO URUGUAY ATRAVÉS DA
REVISTA NEXO SPORT (1983-1990)
RESUMO
Investiga-se a formação de uma perspectiva pedagógica crítica no campo do esporte no
Uruguai. A fonte é a Revista Nexo Sport. Foram analisados os números publicados entre
fevereiro de 1983 e fevereiro de 1990. Observa-se uma crítica aos esportes performáticos e
ao ponto de vista biomédico em oposição ao Esporte para Todos, com apoio das ciências
sociais e humanas. Destacam-se reflexões humanistas, o paidocentrismo, a educação integral
e antiautoritarismo.
PALABRAS CHAVES: esporte; pedagogia critica; Uruguai.
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EDUCACIÓN DE LOS CUERPOS Y LAS SENSIBILIDADES
PERONISTAS: ANÁLISIS A TRAVÉS DEL CINE INFORMATIVO
DOCUMENTAL “EL CORAZÓN DE UN GOBIERNO” (1946-1947)1
Eduardo Lautaro Galak,
CONICET/UNLP-IdIHCS
RESUMEN
El objeto de este trabajo es analizar a partir de un mediometraje de cine informativo
documental titulado “El corazón de un gobierno” el conjunto discursivo que puso en juego el
peronismo clásico acerca de los cuerpos y sensibilidades educadas. Este micro fílmico de 20
minutos de duración recoge una serie de elementos discursivos sobre el papel del Estado, del
pueblo y de sus líderes en el desarrollo del país, ubicando como ejes la figura de Eva “Evita”
Duarte de Perón y a la escolarización.
PALABRAS CLAVE: Cuerpos; Educación; Sensibilidades; Peronismo; Cine

INTRODUCCIÓN
El cine documental informativo es una tecnología desarrollada con sostenida fuerza en
el segundo cuarto del siglo XX, especialmente en el período de entreguerras y al calor de los
sucesos que derivan en la Segunda Guerra Mundial. Se parte de concebir que este tipo de
imágenes fueron educativas en un sentido amplio, funcionando simultáneamente como
informativas de una realidad, pero también como formativas de una realidad particular. Esto
es, este formato funcionó como dispositivo pedagógico para educar a través de la mirada,
transmitiendo imágenes de lo que se entendía como correcto, buscando enseñar modos
correctos de hacer, pero también como método para educar la mirada, de transmitir cómo ver
algo, cómo apreciarlo, cómo percibirlo, procurando enseñar modos correctos de ser.
Dentro de este tipo de registros se encuentran los noticieros cinematográficos, un
dispositivo que educó las sensibilidades de manera masiva y que se desarrolló compitiendo
con la radio y la prensa gráfica, aunque se destacó como el primer medio de comunicación
masivo que tuvo al movimiento como uno de sus ejes: a través de las imágenes en
movimiento se mostró cómo hacer algo de una manera práctica. Dentro de la constelación de
noticieros cinematográficos semanales se destaca en Latinoamérica el “Sucesos Argentinos”,
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

una compañía privada argentina nacida en 1938, cuya dirección era de Antonio Ángel Díaz,
un empresario local de los medios de comunicación, hasta que se disolvió en 1972. Más allá
de su carácter privado, tuvo fuertes lazos con el gobierno de turno en sus casi cuatro décadas
de vida, funcionando claramente como un dispositivo para la transmisión de los discursos
oficiales y legitimados socialmente. Si se tiene en cuenta que por aquellos años la salida al
cine constituía una de las actividades sociales más populares (KRIGER, 2009), entonces es
posible entender que, a pesar de ser una empresa privada, los Sucesos Argentinos tuvieron un
carácter relativamente oficial (GALAK, 2018).
Según la hipótesis que se sigue, esto fue particularmente evidente durante el gobierno
de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, cuando los “Sucesos Argentinos” resultaron ser
productores y reproductores de un tipo de propaganda no-fascista totalitaria transnacional. En
principio, cabe señalar que toda propaganda, inclusive si está pensada de manera
manipuladora o totalitaria, es efectivamente pedagógica. Se sostiene que el peronismo
desplegó un tipo de propaganda no-fascista totalitaria transnacional a través del cine
documental informativo porque basó su discurso en retóricas pacifistas mientras el mundo
salía de la Segunda Guerra Mundial, pero utilizando el recurso personalista totalitario
radicado en la figura de Perón y muy significativamente también en la de su esposa, Eva
“Evita” Duarte.
LA SENSIBILIDAD COMO POLÍTICA TRANSNACIONAL
La búsqueda por desplegar una propaganda totalitaria pacífica no-fascista puede verse
como el tópico central en la obra maestra peronista “El corazón de un gobierno”, un film
documental casi inexplorado cuya copia ha sido digitalizada por la Filmoteca Española. Se
trata de una película producida por Sucesos Argentinos, con 583 metros de celuloide con
sonido acerca de cómo el gobierno de Juan Domingo Perón transformó a la Argentina.
La intención entonces es analizar algunas imágenes de estas partes del film,
observando las imágenes proyectadas y las retóricas que el narrador con acento argentino
expresa con ampulosos adjetivos para explicar lo que se observa, procurando con ello
entender cómo las imágenes están articuladas con las palabras para formar una propaganda
discursiva.

Es posible identificar algunas partes de la película. En principio, la narración
comienza por realizar una breve reseña histórica de la Argentina, centrando exageradamente
su mirada en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, mostrando una mezcla de población
inmigrante, desarrollo industrial, producción agrícola y crecimiento de las grandes urbes.
Acompañan estas imágenes una bajada de línea del locutor, remarcando el discurso antibélico que caracteriza la corriente política argentina durante la Segunda Guerra Mundial y la
subsecuente Tercera Posición. Como afirma el locutor, “Su puerto es la entrada de un país
libre, rico y generoso siempre abierto a hombres de todas las razas que llegan con un
resplandor de esperanzas en sus ojos, avistando horizontes de paz y prosperidad”.
Los fotogramas muestran chimeneas industriales mientras se subraya la simbiosis
entre la ciudad –“la vida moderna acusa ritmo acelerado de pujante prosperidad”–, el “noble
ejército del trabajo” y la “inquebrantable consigna de producir… producir para la patria, para
sí mismos, para el mundo”.
Luego de los dos primeros minutos se produce un sutil giro discursivo que enlaza la
productividad agrícola-fabril con la retórica propagandística: luego de una técnica de montaje
de fundido encadenado, se hace desaparecer la imagen de peones rurales para superponerla a
la masividad del pueblo alrededor del icónico Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.
Se hace un rápido enlace entre la “aclamación popular” y las elecciones presidenciales
del 4 de junio de 1946, como si el triunfo de Juan Domingo Perón fuese una directa
consecuencia de la voluntad del pueblo. Las imágenes mezclan filmaciones de archivo de los
Sucesos Argentinos que exhiben los actos oficiales con otras tomas que van desde planos
amplios para mostrar la masividad hasta encuadres medios y cortos para dar una impresión
más intimista.
Desde el minuto 3:27 se cierra la introducción para pasar al nudo del documental:
mostrar que el gobierno está cerca de su pueblo, y que el nexo de ese vínculo es Eva Duarte
de Perón. Es que cerca de un líder fuerte es necesaria una figura sensible, cerca de una cabeza
poderosa es necesario un corazón perceptivo. “Evita” aparece entonces en el film como el
corazón de un gobierno. Como señala Diez Puertas (2014), si Juan Domingo Perón es
sinónimo de la razón, la inteligencia, la acción, la fuerza y la masculinidad, entonces su
compañera Eva es el sentimiento, la voluntad, la sensibilidad, la femineidad: el corazón, de
Perón, del gobierno, de los argentinos. Ello puede verse claramente en las constantes tomas

que ubican a Evita por delante de un contingente de personas (generalmente hombres),
inclusive por delante del propio Presidente argentina, y también en las palabras del narrador
que acompañan las imágenes.
La línea argumental muestra propagandísticamente cómo desde su despacho de la
Secretaría de Trabajo y Previsión la Primera Dama argentina desarrolla políticas de
asistencialismo atendiendo “diariamente durante largas horas a cientos de personas de todas
las clases sociales”, mientras las imágenes muestran a Eva Duarte sonriendo y entregando
cosas a niños, niñas, mujeres y hombres. Durante los próximos 13 minutos del documental se
muestra la obra del gobierno personificándola en la esposa de Perón, mezclando tomas de la
burocracia estatal “con la sonrisa cariñosa y la palabra sencilla que conforta el espíritu” de
Evita.
Explícitamente definida como un “hada buena”, en una imagen cercana a una figura
mitológica, Eva Perón es la cara visible de las políticas educacionales y de caridad. Se
muestra constantemente en prácticas de asistencialismo, regalando juguetes, ropa, delantales
de colegiales, camas, frazadas, máquinas de coser y libros, entre otras cosas.
El nudo del documental se continúa con las políticas de ayuda social, pero ahora en un
tono más colectivo, señalando la obra de gobierno como Estado, aunque siga como cara
visible el “hada buena”. Para ello, el narrador despliega como parte de la trama una retórica
modernizadora que procura establecer cierta refundación de la República Argentina con la
llegada de Perón a la Presidencia. Bendecido por un religioso católico y con un cambio de
música de fondo hacia una melodía más solemne, se relata la inauguración de un hogar de
tránsito y con ello se profundiza el discurso sobre la asistencia social para niños y niñas.
Bajo el clásico lema peronista de que “mejor que decir es hacer”, el cual se muestra en
las imágenes, el documental continúa mostrando cómo la fundación Eva Perón inaugura
centros médicos, desarrollan colonias de vacaciones para las infancias en el verano y
construye escuelas en todo el país. La narración fílmica equilibra las obras de gobierno y su
burocracia con planos cortos y medios más intimistas de Evita con niños y niñas en
guardapolvos escolares blancos, mientras el narrador relata sincrónicamente lo que las
imágenes observan, como cuando expresa que “en todas las oportunidades su amor por la
niñez se vuelca generoso ante la gracia inocente que anula distancias

Imagen 1: Captura de fotograma de “El corazón de un gobierno” (1946-1947) acerca de las
manifestaciones populares por el voto femenino.

Finalmente, el desenlace del documental se produce en los últimos casi cuatro
minutos, cuando las imágenes muestran el viaje de Evita a Europa como embajadora
argentina. El suceso de las políticas gubernamentales peronista es mostrado como un ejemplo
para ser repetido por otros países, y con ello el mediometraje comienza su propaganda
transnacional, mostrando ese viaje como una consecuencia exitosa de la gestión de Perón.
Definida como “embajadora espiritual”, es mostrada en su viaje por España con imágenes ya
proyectadas en los No-Do, con tomas de Madrid y una muchedumbre que la recibe con
vítores mientras Franco y Evita saludan desde un balcón. Luego sigue fotogramas de Eva en
Italia, específicamente en “Roma la eterna”, en la que se la ve con vestimentas más formales
cubriéndose el cabello y paseando por iglesias y misas. También forman parte del documental
brevemente la visita por el Vaticano y su encuentro con el Papa Pío XII y el recorrido que
hizo por París, “la ciudad luz”, momento en que se celebró la firma de un tratado francoargentino, lo que muestra que además de mensajera de paz también fue como representante
política.

Imagen 2: Captura de fotograma de “El corazón de un gobierno” (1946-1947) en la que se
observa a Francisco Franco y a Eva Duarte de Perón.

CONCLUSIONES
La representación de Evita como una persona cercana al pueblo, generosa
humanamente sensible y devotamente cristiana, sin distinción de clase ni de edad, es el
recurso simbólico que “El corazón de un gobierno” utiliza para Argentina le muestre al
mundo un particular rostro. Este mediometraje documental funciona como una propaganda,
transmitiendo la idea de un pacífico totalitarismo no-fascista, especialmente marcado por la
salida de la Segunda Guerra Mundial y por el posicionamiento argentino de mantenerse
neutral, usando imágenes informativas como formativas de específicos modos de hacer y
modos de ser como parte de una educación moral colectiva.

PERONIST EDUCATION OF BODIES AND SENSITIVES: ANALYSIS
THROUGH THE DOCUMENTARY INFORMATIVE CINEMA “THE
HEART OF A GOVERNMENT” (1946-1947)
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze from a documentary informative film half-length titled “El
corazón de un gobierno” (“The heart of a government”) the discursive set that put into play
the classic Peronism about educated bodies and sensibilities. This 20-minute micro-film
collects a series of discursive elements on the role of the State, the people and their leaders in
the development of the country, with the figure of Eva “Evita” Duarte de Perón and
schooling as its axes.
KEY WORDS: Bodies; Education; Sensitivities; Peronism; Cinematography

EDUCAÇÃO DOS CORPOS E DAS SENSIBILIDADES PERONISTAS:
ANÁLISE ATRAVÉS DO CINEMA INFORMATIVO DOCUMENTÁRIO
“O CORAÇÃO DE UM GOVERNO” (1946-1947)
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a partir de um filme documental informativo intitulado
“El corazón de um gobierno” (“O coração de um governo”) o conjunto discursivo que
colocou em jogo o peronismo clássico sobre corpos e sensibilidades educadas. Este
microfilme de 20 minutos reúne uma série de elementos discursivos sobre o papel do Estado,
do povo e de seus dirigentes no desenvolvimento do país, tendo a figura de Eva “Evita”
Duarte de Perón e a escolaridade como eixos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpos; Educação; Sensibilidades; Peronismo; Cinema
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ENTRE A CONTEMPLAÇÃO, O TRABALHO E OS DIVERTIMENTOS
EM MEIO À NATUREZA: O CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E
NATAÇÃO (1918 – 1935)1
Catharina Ulian Musa,
Unicamp
Carmen Lúcia Soares,
Unicamp;CNPq-CA-ED
RESUMO
Este trabalho, de cunho bibliográfico e documental, tem como objetivo analisar a prática do
remo e das regatas na cidade de Campinas, no âmbito do Clube Campineiro de Regatas e
Natação como expressão de novas relações do ser humano com a natureza. O recorte
temporal compreende os anos de 1918 a 1935, respectivamente, ano de fundação do Clube às
margens do Rio Atibaia e 1935 ano em que inaugura novas dependências sociais, em sede
urbana, no centro da cidade de Campinas. As fontes foram constituídas pela imprensa
(jornais e revistas), atas e documentos oficiais do clube, fotografias e livros de
memorialistas.
PALAVRAS-CHAVE: História do Esporte; Remo; Natureza; Remo-Campinas (SP).
INTRODUÇÃO
O remo foi difundido no Brasil desde o fim do século XIX e início do século XX.
Praticado em praias brasileiras, bem como em rios que banham o país, o remo pertenceu a
uma categoria de prática múltipla, seja como divertimento, competição, meio de transporte
ou, ainda, trabalho. Esta pesquisa analisou a prática do remo e as competições de regatas em
Campinas, cidade que se desenvolveu economicamente pela cultura do café e que demonstrou
signos de modernidade. Entre estes, podemos destacar a valorização da natureza e de seus
elementos, incorporando ideias e ideais que consolidaram práticas realizadas ao ar livre como
era o caso do remo. Essa nova relação do ser humano com a natureza emergiu no Brasil no
final do século XVIII, e, sobretudo, ao longo do século XIX e começo do século XX, em que
se consolidaram e ampliaram-se ideais de valorização dos elementos naturais “como lugares
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de cura, de divertimento, de educação e, para além dos muros escolares, [produziram] efeitos
sobre os indivíduos e a sociedade” (SOARES, p. 18, 2016).
Na cidade de Campinas, em consonância com este ideário, teve início a construção do
Clube Campineiro de Regatas e Natação, às margens do Rio Atibaia. Em relação a essa
prática que deu nome ao clube e que se constitui em nosso tema de pesquisa, o remo consiste
em uma prática referente ao ser humano que conduz o barco, dando destaque para seu vigor e
sua forma física. Além disso, é importante destacar que as práticas aquáticas eram discernidas
como símbolo da modernidade na cidade, uma vez que faziam parte de novas representações
e relações com a natureza e seus elementos como marcas de progresso da vida urbana em
desenvolvimento. O Rio Atibaia tornou-se, assim, um lugar que ampliava as práticas de
divertimento já existentes, além daquelas que compunham o mundo do trabalho, assinalando
traços de uma cultura física2 na cidade.
METODOLOGIA
Esta pesquisa, de cunho bibliográfico e documental, tomou como fontes a imprensa
local (revistas e jornais), fotografias, livros de memorialistas, atas e documentos oficiais do
clube. Nossas fontes necessitam ser entendidas não apenas como uma singularidade do que se
lê ou vê, mas sim como uma complexidade de intermediários que as precedem:
É certamente impossível estudar o passado sem a assistência de toda
uma cadeia de intermediários, incluindo não apenas os primeiros
historiadores, mas também os arquivistas que organizaram os
documentos, os escribas que os escreveram e as testemunhas cujas
palavras foram registradas. (BURKE, p. 23 e 24, 2004)

Dentre a fundamentação teórica e metodológica, o trabalho apoiou-se em Bloch
(2001) e Le Goff (2003), sobre os entendimentos acerca da história e do historiador; Chartier
(1991), para entender o conceito de prática e representação; Bourdieu (1983; 2007), autor
fundamental para entendermos as relações do ser humano com as práticas esportivas em
ascensão na época; Lapa (1996), para os estudos sobre a cidade de Campinas; Kirk (1999),
2
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para o entendimento e debate sobre a cultura física; Soares (2016), para a discussão acerca
das práticas corporais em meio à natureza; Thomas (1989) e Williams (2011), autores centrais
para a compreensão das transformações da sensibilidade dos seres humano em relação à
natureza e, por fim, Siqueira (2009), que toma o Clube Campineiro de Regatas e Natação, as
relações com o ambiente aquático e novas práticas corporais como objeto de seu estudo de
Mestrado.
DISCUSSÃO
Com relação aos resultados, primeiramente temos uma análise de como o clube à beira
rio, naquele contexto e período, se tornou o cenário ideal para novas e ineditas aproximações
do ser humano com a natureza em Campinas, tendo a água como seu elemento principal. O
Rio Atibaia era palco de inúmeras e diversificadas práticas como banhos, regatas, nado e
também passeios e piqueniques em suas margens. Além disso e antes mesmo de todas essas
novas práticas se estabelecerem, o rio já era utilizado para outros fins, dentre eles a pesca,
indispensável para o sustento da vida dos habitantes de seu entorno.
O conjunto de práticas aqui citadas, assim como outras em que a presença de um clube
à beira rio possibilitou, se inserem no âmbito de uma cultura física presente naquele contexto.
O cotidiano clubista era repleto de uma gama de práticas que traziam alegria e divertimento a
quem esteve ali presente. No que tange às competições do Clube Campineiro de Regatas e
Natação, podemos identificar a cultura física no extrato que segue publicado na revista “A
Onda”:
Após as provas de athletismo, a que se concorreram diversos athletas
d’aquela florescente associação, e que constituiram em saltos á vara,
comprimento e altura, dardo e disco, e corridas razas, realisou-se o
corso náutico, tomando n’elle parte diversos barcos artisticamente
ornamentados. Á tarde houve um animado baile campestre, que,
dentro de grande animação, prolongou-se até ás 23 horas.”
(REVISTA A ONDA, nº 20, n.p., 1922)

E quem remava nos primórdios do clube? Essa foi outra questão que analisamos neste
trabalho e que levou a diversos debates fundamentais para a história regional do esporte em
Campinas. O remo era uma prática que dava destaque ao músculo e à forma física, traduzindo
“o tipo de corpo e o caráter desejado para alcançar estes novos ideais (de modernidade)"
(SIQUEIRA, p. 21, 2009). Podemos observar na Figura 1 o tipo de vestimenta usada no remo,

a regata e a bermuda, que davam a eles a mobilidade necessária para oscilar o remo, além de
evidenciar seus corpos musculosos, desenvolvidos nas movimentações da prática.
Figura 1 – Barco a remo e remadores

Fonte: Coleção GSJ – Centro de Memória da Unicamp. Campinas, SP, [1923].
Por fim, seguindo na linha da discussão sobre os praticantes de remo, analisamos a
presença, ou, mais propriamente a ausência das mulheres no contexto do clube naquele
período. Conforme analisou Goellner, 2005, o acentuado conservadorismo era característica
marcante da sociedade brasileira e, dessa forma, se verificava a quase total proibição de
participação feminina em atividades públicas, dentre elas as esportivas (GOELLNER, 2005).
Se a partir do seculo XX a presença das mulheres nas práticas corporais ganha mais
visibilidade, as dificuldades, encontradas por elas para se afirmarem em espaços públicos e no
mundo esportivo ainda permanece. Em nossas fontes, mesmo que em rara recorrencia
constatamos que no Clube Campineiro de Regatas e Natação, em 1921, foram noticiadas
provas de regatas com participação de mulheres remando:
Foram transferidas para o dia 21, as festas que o Clube Campineiro de
Regatas e Natação devia ter realisado dia 7. Com isso nada se
perderá, pois o espaço de tempo que medeia entre as duas datas,
permitirá que as provas se tornem mais interessantes, dado o maior
preparo dos respectivos concorrentes e das concorrentes, porque é

preciso que se note que também haverá provas, nas quaes tomarão
parte distintas senhoritas da nossa melhor sociedade. (Revista “A
Onda”, nº 7, n.p., 14 de agosto de 1921)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa apresentou breve análise do que foram essas mudanças ocorridas no
final do século XIX e início do século XX com relação ao ser humano e a natureza, e como
elas refletiram na construção de um clube às margens do Rio Atibaia. O clube, dessa forma,
trouxe a tranquilidade e o ar puro que começava a diminuir na cidade, além da diversão
traduzida em festas náuticas, bailes, passeios, piqueniques, remo, natação, atletismo, jogos ao
ar livre e outros momentos que levavam o contentamento aos seus habitantes e a valorização
de uma vida ao ar livre.

BETWEEN CONTEMPLATION, WORK AND AMUSEMENTS IN THE
MIDST OF NATURE: THE CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E
NATAÇÃO (1918 - 1935)
ABSTRACT
This research, of bibliographic and documentary nature, aims to analyze the practice of
rowing and regattas in the city of Campinas, within the scope of the Clube Campineiro de
Regatas e Natação, as an expression of new relationships between human beings and nature.
The time frame comprises from 1918 to 1935, a period in which the club's space had only one
headquarters, in Sousas. The sources of this research are newspapers, magazines, images,
books by memorialists, as well as other artifacts of material culture.
KEYWORDS: Sport History; Rowing; Nature, Rowing-Campinas (SP).

ENTRE LA CONTEMPLACIÓN, EL TRABAJO Y LAS DIVERSIONES
EN PLENA NATURALEZA: EL CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS
E NATAÇÃO (1918 - 1935)
RESUMEN
Esta investigación, con carácter bibliográfico y documental, tiene como objetivo analizar la
práctica del remo y las regatas en la ciudad de Campinas, en el ámbito del Clube Campineiro
de Regatas e Natação, como expresión de las nuevas relaciones entre el ser humano y la
naturaleza. El marco temporal comprende de 1918 a 1935, período en el que el espacio del

club tenía una sola sede, en Sousas. Las fuentes de esta investigación son periódicos,
revistas, imágenes, libros de memorialistas, así como otros artefactos de la cultura material.
PALABRAS CLAVES: Historia del Deporte; Remo; Naturaleza; Remo-Campinas (SP).
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ENTRE A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS ESPORTES MODERNOS:
CIRCULAÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS HIGIENISTAS NA ESAV
(1940-1948)1
Pedro de Oliveira Milagres,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Anderson da Cunha Baia,
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
RESUMO
Objetivamos analisar a circulação de saberes e práticas higienistas acerca da Educação
Física e dos esportes, em um periódico estudantil da ESAV, em Minas Gerais (1940-1948).
Para isso, foram produzidos documentos a partir da Revista Seiva, e submetidos à análise
documental. Considera-se que a Educação Física e os esportes circulam pelas páginas da
revista respaldado em discursos higienistas, que conferem à primeira um caráter cientificista
e aos segundos capacidade de revigorar o corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Higienismo; Educação Física; Esportes; ESAV.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo analisar a circulação de saberes e práticas higienistas
acerca da Educação Física e dos esportes, em um periódico estudantil da Escola Superior de
Agricultura de Viçosa (ESAV), em Minas Gerais (1940-1948)
A Escola Superior de Agricultura de Viçosa (ESAV) foi uma instituição concebida em
1921, que tinha como intuito contribuir para o desenvolvimento econômico do estado de
Minas Gerais, pela modernização da agricultura. Segundo Azevedo (2005) sua construção se
deu nos moldes dos Land Grand Colleges estadunidenses, que tinha como preceitos o ensino
prático e a extensão dos conhecimentos científicos, pelas lavouras.
A condição de escola superior isolada, mantida até o ano de 1948, e o regime vigente
de internato, tornaram-na solo fértil para a implementação de dispositivos disciplinares sobre
o comportamento dos alunos. Conforme Azevedo (2017), um conjunto de saberes higiênicos
e morais eram proferidos aos alunos por meio de reuniões diárias. Já Baía (2006) aponta

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

investimentos feitos pela ESAV para a construção de um sentimento de unidade em torno do
esporte, e seus investimentos na Escola.
Tendo em vista o arranjo educacional voltado para a formação de sujeitos aptos a
circular os mais modernos saberes e práticas nos espaços rurais, de cunho científico, tomamos
atenção à veiculação de preceitos higienistas junto às práticas de Educação Física e de
esportes na Revista Seiva2. O uso do periódico se justifica, pois, segundo Baía (2006), este foi
um importante veículo de divulgação do pensamento estudantil na ESAV, circulando ideários
de alunos, professores e administração da instituição.
A REVISTA COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA E DOS ESPORTES
A Revista Seiva funcionou como um lócus de divulgação de saberes destinados à
conscientização de problemas comuns a seu público leitor, e buscava representar o
pensamento estudantil na ESAV. Por meio de suas páginas, os alunos buscam compreender os
problemas que atingem as fazendas no interior brasileiro, fornecendo estratégias – tidas como
científicas – para o melhoramento das condições de vida dos rurais e da produção.
Um conjunto de práticas de educação do corpo são veiculados, em um caráter
educativo3, na tentativa de promover o melhoramento dos sujeitos. A Educação Física e os
esportes aparecem, dentre eles, como práticas corretivas capazes de contribuir na constituição
dos atributos físicos dos sujeitos e, ao mesmo tempo, na regeneração para formação de um
povo saudável.
Elementos higienistas passam a fundamentar as práticas corporais, muitas das vezes
demonstrando uma superação das ideias de determinismo da raça. Segundo Pizolati e Alves
A Revista Seiva foi fundada em agosto de 1940 e teve publicação trimestral, sendo gerida pelo
Centro de Estudantes da então ESAV. O conteúdo veiculado era organizado em quatro colunas
(Estudos; Literatura; Esportes, e; Sociais) que continham artigos, entrevistas e palestras, no formato de
ensaios informativos, de divulgação, discussão e orientação acerca do conhecimento produzido na
instituição. Esse periódico teve um papel relevante na sedimentação de conhecimentos, costumes,
tradições e crenças, chegando a registrar a publicação de 8.000 exemplares em um dos seus números,
conseguindo um amplo alcance no território nacional e em países do exterior (AZEVEDO, 2005).
3
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nação, sugerindo a construção de forças individuais para uma ação coletiva (HEROLD JUNIOR,
2005). Ou seja, em outras palavras, os saberes higienistas veiculados pela revista buscaram menos
instruir cada indivíduo, de forma individual, e mais veicular determinados saberes capazes de incutir
valores e sentimentos, para a transformação coletiva.
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(2019), esta elaboração higienista rompe com a ideia de que o problema da degeneração do
povo está na raça, instituindo uma necessidade de se pensar o meio como um espaço de
acometimento dos indivíduos, e as práticas educativas, por sua vez, como possibilidades de
regenerar o povo.
Na revista, percebe-se a veiculação de saberes sobre a Educação Física e os esportes
atrelados à ideia de recuperação de uma raça, no Brasil, que está acometida pela natureza.
Este caráter corretivo aparece na reprodução de uma palestra proferida pelo professor e
médico da instituição, Dr. Raymundo Lopes de Faria, intitulada “Educação Física e
desportos”. Ele afirma que:
A Educação Física e os esportes pelo seu otimismo sadio, de certo vão
corrigir a nossa raça, dando-nos ânimo e origem e a garantia de nossa
própria confiança vencendo a natureza que nos apavora, tornando-nos física
e moralmente fortes, completando a obra eugênica de construção de uma
nacionalidade, caldeada no idealismo e no sonho maravilhoso de um Brasil
grandioso e forte [...]. (SEIVA, nº7, 1942, p. 34)

Existe um certo otimismo quanto às contribuições da Educação Física e dos esportes
para à nação brasileira. Se antes havia um pessimismo devido aos males que a natureza
produziu na raça, agora, as práticas corporais possibilitariam a regeneração do povo e,
finalmente, a construção nacional. Esse pensamento higiênico encontra conformidade com os
debates providos em organizações de âmbito nacional da época, como a Associação Brasileira
de Educação e a Sociedade Brasileira de Hygiene, que instituíam nas práticas corporais a
capacidade de formar uma população vigorosa, tão necessária ao progresso da nação
(LINHALES, 2006; SOARES, 2004).
A Educação Física se difundia na instituição junto a seu caráter científico, “dado que é
assunto por demais conhecido de todos. Os jornais, as revistas e as páginas da moderna
pedagogia respondem bem” (SEIVA, nº18, 1944, p. 35). Ela aparece demarcada pelo caráter
cientificista, ligado, muitas das vezes, à ideia da orientação racional, do método e da
disciplina. O professor Dr. Raymundo Lopes Faria volta a divulgar conhecimentos na revista
estudantil, escrevendo que: “Se há uma ciência modernizada que influi decisivamente na
formação do homem moderno, é esta, sem dúvida, a Educação Física Racional” (SEIVA,
nº23, 1946, p. 23).

Já os esportes, apesar de receberem críticas por sua falta de métodos eficientes, tinha
uma boa adesão entre os esavianos. Nas palavras de Baía (2006), os esportes modernos
tiveram uma participação ativa na instituição, afim de atender a finalidade de formar um
cidadão com corpo de atleta e mente de sábio. Elementos higienistas são atribuídos por um
aluno esaviano, ao apontar que: “[...] o esporte que tonifica os músculos e revigora os nervos,
dispondo-os a bem servir a primeira finalidade [o enobrecimento do espírito]” (SEIVA, nº8,
1942, p. 32). Assim sendo, por mais que os esportes faltassem com a sistematização dos
treinamentos, eles eram vistos, na revista, como úteis às pretensões de saúde e moralização,
presentes no pensamento médico-higiênico circulante no Brasil (MORANDO; SOUZA, 2019;
GÓIS JUNIOR, 2014).
Desta forma, tendo em vista as pretensões de melhoramento do homem do campo, as
práticas de Educação Física e de esportes ganharam destaque na constituição dos sujeitos
modernos, com respaldo do pensamento higienista, servindo a propósitos educativos da
comunidade esaviana e dos sujeitos rurais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Revista Seiva foi um periódico que permitiu a circulação do pensamento estudantil
esaviano por meio da colaboração entre alunos, professores e a administração da Escola. Seu
compromisso ligado aos problemas do homem do campo na busca de soluções por meios
científicos, contribuiu para sua a aproximação e veiculação do pensamento médico higiênico
e, consequentemente, a produção de uma concepção higiênica da Educação Física e dos
esportes.
Assim, a Educação Física está caracterizada por seu caráter racional e cientificista,
ligada a atributos de uma prática dotada de sistematização, método e disciplina. Os esportes,
por sua vez, são vistos como práticas modernas que contribuem para a formação higiênica dos
sujeitos, permitindo-os o trabalho da força e vigor. Contudo, por vezes, se alerta na revista
sobre os perigos dos excessos na prática esportiva.
Portanto, identificamos que os saberes e práticas higienistas influíram na propagação
da Educação Física e dos esportes pelo periódico estudantil, servindo a propósitos educativos
dentro e fora da instituição.

BETWEEN THE PHYSICAL EDUCATION AND THE SPORTS:
CIRCULATION OF HYGIENIST’S KNOWLEDGE AND PRACTICES
AT THE ESAV (1940-1948)
ABSTRACT
This paper aims to analyses the circulation of hygienist theory around the Physical Education
and sports, on a student periodical of the ESAV, in state of Minas Gerais, Brazil (1940-1948).
Documents was produced through the periodical Seiva, and did documental analyses it. It
was concluded than practices of Physical Education and sports circulated through the
periodical with hygienics discusses. It attributed character scientific to the first and get a
ripped body to the second.
KEYWORDS: Hygienics; Physical Education; Sport; ESAV.

ENTRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE: CIRCULACIÓN DE
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS HIGIENISTAS EN ESAV (19401948)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la circulación de conocimientos y prácticas
higienistas sobre Educación Física y deportes, en un periódico estudiantil de la ESAV, en
Minas Gerais, Brasil (1940-1948). Para ello, se produjeron documentos y se sometieron a
análisis documental. Se considera que la Educación Física y el deporte circulan en lo
periódico apoyados en discursos higienistas, que le dan a la primera un carácter científico y
a los segundos la capacidad de fortalecer el cuerpo.
PALABRAS CLAVES: Higienismo; Educación Física; Deporte; ESAV.
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ESPORTE E ESPAÇO: O LITORAL NO ÂMBITO ESPORTIVO
(PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX EM FORTALEZA) 1
Nara Romero Montenegro,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
Este trabalho objetiva discutir a relação entre esporte e o espaço litorâneo, onde algumas
modalidades esportivas se desenvolveram no início do século XX em Fortaleza. Elegemos
como fontes publicações imagéticas e textuais da imprensa do período. Ao evidenciar a
relação entre os elementos esporte e litoral foi possível identificar representações em
paralelo da natação e das corridas de jangadas, engendradas pelas diversas compreensões
identitárias ligadas a este espaço.
PALAVRAS-CHAVE: história do esporte; litoral; natação.
INTRODUÇÃO
No começo do século XX, duas tendências de popularização convergiram na cidade de
Fortaleza. Primeiramente, o litoral, que antes era sobretudo habitado, ocupado e frequentado
por pescadores e portuários, passou a ser espaço importante na sociabilidade da cidade. Com
adoção de hábitos baseados em princípios higienistas, melhoramento de tecnologias de
transporte, inserção de associações e comércios, as praias do litoral de Fortaleza passaram a
ser cada mais frequentadas por parte considerável da população, delineando, então, o litoral
moderno, isto é, institucionalizado e lugar de encontro de grupos sociais distintos, de disputa
territoriais, de embates de representações. (SCHRAMM, 2001; DANTAS, 2010).
Paralelamente, o esporte e outras práticas da esfera da cultura física, cresciam na
cidade invadindo inúmeros espaços, públicos e privados (SOARES, 2016; DEL PRIORE,
MELO, 2009). Nesse período, diversos clubes e associações esportivas iam sendo fundadas
em Fortaleza, seguindo um movimento nacional e internacional de adesão ao esporte
moderno. (MONTENEGRO, 2020).
Destas duas afluências, novidades do começo do século XX, começaram a serem
praticados esportes na faixa litorânea de Fortaleza, conduzindo esse espaço ao encontro de
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novas representações e produzindo transformações nas práticas pré-existentes no litoral, como
os banhos de mar e o velejar das jangadas.
Este trabalho tem como objetivo discutir a relação entre esporte e o espaço litorâneo
no contexto de Fortaleza, aproximando as áreas do esporte, da história e da geografia para
revelar os interstícios dessa relação e compreender como a ascensão esportiva na cidade no
tempo determinado embrinca-se nas representações e dinâmicas do litoral enquanto espaço
físico e social.
A partir de uma diretriz teórica da história cultural que prevê diálogo da história com
outros campos de conhecimento, constitui-se como importante embasamento as obras dos
autores Braudel (1995), March Bloch (2011) e Le Goff (2003). Recorte de uma dissertação de
mestrado (MONTENEGRO, 2020), este trabalho é de cunho documental e elege como fontes
publicações imagéticas e textuais da imprensa do período, coletadas no período da pesquisa.
DISCUSSÃO
De acordo com o historiador José Barros (2010), o Espaço é o grande mediador entre
as relações das duas disciplinas mães: História e Geografia Humana. Se o espaço está sujeito
aos ditames do tempo, a temporalidade também está sujeita aos ditames do espaço e do meio
geográfico. De fato, alguns clássicos autores da história vêm destacando essa aproximação,
como em Febvre (1989), Braudel (1995) e Goubert (1996).
Pensado sobretudo como espaço social, isto é, o lugar como se estabelecem interações
entre o lugar físico e a cultura, o litoral foi profundamente investigado por Alain Corbin
(1989), autor que identificou transformações no sentido da constituição do litoral moderno e
sua forma de fruição ocidental. Outros autores debruçaram-se com intuito similar sobre a
costa brasileira, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, dentro outros.
(O’DONNEL,2013; SCHOSSLER, 2013; ARAÚJO, 2007). Em Fortaleza, uma importante
referência nesse sentido são as pesquisas do geógrafo Eustógio Dantas (2002; 2010), segundo
qual o litoral da cidade teria passado por uma mudança, de cidade litorânea-interiorana para
litorânea-marítima, de capital do sertão para cidade do sol.
Por outro lado, a história vem considerando o esporte, um fenômeno caro à Educação
Física, um novo e rico objeto de investigação, desde a década de 1970 no cenário

internacional, e desde a década de 1990 no cenário nacional (BOOTH, 2010; MELO et al,
2013).
Tendo em vista que diversos esportes surgem e se afirmam na sua formação histórica
em importantes espaços físicos e sociais das cidades, públicos ou privados, como ruas, praças,
parques, clubes, associações, rios, praias, consideramos que a investida em pesquisas da
geografia ou historiadores que tematizam centralmente esses espaços, mobilizam uma series
de representações associadas às ações humanas, às relações de poder, aos diversos
significados e territorialidades sobrepostas nas arena nas quais se realizam as práticas
esportivas. Dessa forma, sustenta-se, uma análise mais complexa na realidade social na qual o
esporte se desenvolve e suas múltiplas representações considerando esse ponto de vista.
Aos analisarmos comparativamente duas práticas que ocorriam de forma simultânea
nesse espaço e tempo, a natação e a corrida de jangada, foram objetos que revelaram
dinâmicas e representações próprias de acordo com a relação estabelecida com o ambiente
litorâneo. Ao mesmo tempo que ambas expressam certos antagonismos, a natação por ser
uma técnica atrelada à modernidade, à novidade, ao recurso do relógio e praticada
majoritariamente pela juventude das classes média e das elites; as corridas de jangadas por
remeter a uma prática tradicional e local, personificada na figura do velho jangadeiro; ambas
se aproximaram quando submetidas a uma mesma lógica: a esportiva moderna, sujeita a
regras, juízes e clubes.
Mais especificamente, ao pensar uma relação direta da natação com o espaço litoral,
essa prática é um refinamento técnico de outras formas de banhar-se no mar. Sendo uma
modalidade esportiva amplamente praticada em diversos outros contextos brasileiros e
internacionais, seja em mares, rios e ou piscinas já existentes, prontamente assimilou os
princípios do esporte moderno de racionalidade, regulamentação, quantificação. A natação
forjou, então, novas representações para o espaço litorâneo à medida que ia a si enunciando,
através por exemplos alguns termos: desenvolver uma nova consciência náutica 2 e a
afirmação de uma mocidade litorânea tostada de sol3, ao caracterizar os nadadores. Tanto por
ser praticada por crianças e jovens como por estar sempre acompanhada de adjetivos joviais,
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essa prática anabolizou o deslocamento de sentido que vinha se operando no espaço litorâneo:
do mundo tradicional antigo ao novo moderno.
Nas corridas de jangadas, por outro lado, essa assimilação aparece de forma mais
conflituosa, afinal, era uma prática antiga sendo deslocada e inserida na lógica moderna. Era a
afirmação ao mesmo tempo de uma prática advinda da cultura popular dos trabalhadores do
mar, e de uma lógica e dinâmica tipicamente moderna, regulada por clubes, juízes e normas,
conduzido por membros das elites. Era uma prática por excelência do encontro, ora
harmonioso ora conflituoso entre grupos sociais distintos e representações antagonistas
daquele espaço.
Enquanto os nadadores e o membros dos clubes litorâneos (Clube Náutico, Jangada
Clube e Ideal Clube) pareciam estabelecer uma relação de uma sociabilidade com fins de
divertimento e higiene, e suas práticas estivessem fincadas em preceitos racionais; os
jangadeiros mobilizavam um equipamento arcaico, a jangada, característica do mundo do
trabalho da pesca, e era atribuído a eles uma relação não exatamente racional, e sim uma
sabedoria quase transcendental, como um dom, uma dádiva. Nesse sentido, o litoral nos
discursos a ele endereçados e nas práticas nele sucedido carregava ainda traços dessa
ambiguidade, ainda que harmonia e conflito lados de sua mesma moeda.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao invandir espaços da cidade, esporte é capaz de assimlar certas represetanções a
atribuidos à sua geografia e ao mesmo acrescenta elementos a estas representacões. As
práticas esportivas no litoral de Fortaleza reiventaram esse espaço, transformaram pontes e
faixa de areia em arquibancadas, mar em arena ou palco, clubes e lanchas como ponto de
apoio e regulamentação. Além disso, mobilizaram identidades ligadas à modernidade, ao
trazer ampla parcela da mocidade burguesa da cidade para o mar, mas também evidencaram
identidades tradicionais como a dos pescadores, ainda que em certos momentos tenha-se dado
de maneira conflituosa.

SPORT AND SPACE: THE COAST IN SPORTS UNIVERSE (FIRST
HALF OF THE 20TH CENTURY IN FORTALEZA)
ABSTRACT
This paper aims to discuss the relationship between sport and the coast, where some sports
developed in the early twentieth century in Fortaleza. We chose as sources the image and
texts from the press of the period. By highlighting the relationship between the sport and the
coastal elements, it was possible to identify parallel representations of swimming and raft
racing, generated by the various identities linked to this space.
KEYWORDS: sport history; coast; swimming.

DEPORTE Y ESPACIO: LA COSTA EM EL UNIVERSO DEPORTIVO
(PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX EN FORTALEZA)
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo discutir la relación entre el deporte y el espacio costero,
donde se desarrollaron algunos deportes a principios del siglo XX en Fortaleza. Elegimos
fuentes la imagen y las publicaciones textuales de la prensa de la época. Al resaltar la
relación entre los elementos del deporte y la costa, fue posible identificar representaciones
paralelas de la natación y las carreras de balsas, generadas por las diversas identidades
vinculadas a este espacio.
PALABRAS CLAVE: historia del deporte; costa; natación.
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ESPORTE, PROPAGANDA POLÍTICA E CONSENSO SOCIAL NAS
COMEMORAÇÕES DO SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA
DO BRASIL (1972): PANORAMA E DESDOBRAMENTOS DE UMA
PESQUISA 1
Bruno Duarte Rei,
Colégio Pedro II (CPII)
RESUMO
Este trabalho apresenta panorama e desdobramentos de pesquisa de doutorado que analisa
as relações entre esporte e política no contexto das festividades do Sesquicentenário da
Independência do Brasil (1972). Procura-se compreender como, no âmbito das
comemorações de tal efeméride, o esporte estabeleceu pontos de contato com o projeto de
propaganda política do Governo Médici, de modo a se constituir como um mecanismo de
reafirmação de um consenso social instituído ao redor da ditadura militar.
PALAVRAS-CHAVE: esporte; propaganda política; consenso social.
As comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, ocorridas entre 21
de abril e 7 de setembro de 1972, ainda são pouco exploradas no campo da História. Após
realizar revisão bibliográfica no Catálogo de Teses e Dissertações e no Portal de Periódicos da
CAPES, assim como nas bases de dados Scielo e Google Scholar, não detectei muitas
referências específicas sobre o assunto. Afora as publicações de minha autoria (REI, 2020a;
2020b; 2019; 2016; 2014; 2013), verifiquei, mais precisamente, a existência de apenas três
teses de doutorado (MORAIS, 2015; CORDEIRO, 2012; ALMEIDA, 2009),
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duas

dissertações de mestrado (ARAÚJO, 2017; SOSNOSKI, 2013) e três artigos científicos
(FERREIRA E SILVA, 2014; SERPA, FREDRIGO E SANDES, 2009; CERRI, 1999).
Também observei alguns poucos trabalhos que tratam de eventos pontuais relativos aos
festejos, mas que não os definem como aspectos centrais de suas análises. Como exemplo,
posso citar o já bastante conhecido livro publicado por Fico (1997), onde o autor, ao analisar a
propaganda política produzida pelo regime militar (1969-1977), apreciou um episódio
particular das comemorações: uma missa solene realizada na Catedral da Sé, em 7 de
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para a sua realização (código de financiamento 001).
2
Cumpre mencionar que as teses de doutorado de Almeida (2009) e Cordeiro (2012) foram publicadas
no formato de livro. Para mais informações, ver Almeida (2013) e Cordeiro (2015).
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setembro de 1972. Outro exemplo digno de nota é a dissertação de mestrado defendida por
Chirio (2000/2001), onde a brasilianista, ao analisar as comemorações do Dia da
Independência do Brasil ao longo de toda a ditadura militar (1964-1985), se debruçou sobre o
estudo daquelas ocorridas em 07 de setembro de 1972, como parte da programação das
festividades do Sesquicentenário. Entre outros objetos, o que escapou aos poucos estudiosos
das comemorações do Sesquicentenário foram os seus eventos esportivos: uma série de
competições e exibições nacionais e internacionais de pequeno, médio e grande porte,
ocorridas em todo o país. Este trabalho objetiva apresentar síntese e desdobramentos de
pesquisa de doutorado desenvolvida, entre 2015 e 2019, junto ao Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade Federal Fluminense. Nela, analisei as relações entre esporte e
política no contexto dos festejos do Sesquicentenário. Procurei compreender como, no âmbito
das comemorações, o esporte estabeleceu pontos de contato com o projeto de propaganda
política em voga no Governo Médici, de modo a se constituir como um mecanismo de
reafirmação de um consenso social instituído ao redor da ditadura militar. Para tanto,
mobilizei fontes contidas no Fundo da Comissão Executiva Central do Sesquicentenário,
disponível no Arquivo Nacional (Rio de Janeiro). O referido fundo está, resumidamente,
organizado em duas seções. A primeira reúne correspondências trocadas entre membros da
Comissão Executiva e cidadãos brasileiros comuns e de destaque, além de autoridades dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ao todo, a seção comporta 6.351 documentos,
por mim selecionados e analisados conforme as orientações gerais de Barcellar (2008) sobre
os usos e os maus usos dos arquivos e, também, de acordo com as considerações específicas
de Malatian (2009) acerca do trato de correspondências em estudos históricos. A segunda
seção congrega notícias de mais de 80 jornais e revistas de múltiplos estados e territórios
brasileiros, classificadas em 32 categorias, relacionadas com aspectos variados das
comemorações: Exposições, Congressos e conferências, Inaugurações e lançamentos, entre
outras. Uma das categorias que compõem essa seção é a denominada Atividades desportivas,
que, em função do grande volume notícias que possui, parece contemplar a cobertura que boa
parte da imprensa escrita periódica nacional deu a esse assunto. Para a seleção e análise
dessas fontes, também levei, de um modo geral, em consideração as orientações de Bacellar
(2008) e, ainda, o que sugere, mais precisamente, Luca (2008) a respeito do uso de periódicos
na pesquisa histórica. Diante do alto quantitativo de eventos esportivos vinculados às

festividades do Sesquicentenário (mais de 50 no total) e, consequentemente, da necessidade
de delimitação de minha pesquisa, me detive na análise de três eventos: a Olimpíada do
Exército, que ocorreu entre 26 de abril a 07 de maio em Porto Alegre, sob a organização da
Comissão de Desportos do Exército; a Taça Independência, torneio internacional de futebol
promovido pela Confederação Brasileira de Desportos de 11 de junho a 09 de julho, com
sedes espalhadas por todas as regiões do país; e a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria,
evento cívico/esportivo realizado anualmente desde 1938 pela Liga de Defesa Nacional, que,
entre os dias 1º de maio e setembro de 1972, contou com edição comemorativa de
abrangência nacional. Dois critérios orientaram a escolha pelos eventos citados: proeminência
e disponibilidade de fontes. Além de apresentar síntese de análise realizada em minha
pesquisa de doutorado, este trabalho também objetiva, como já adiantei, apontar para os seus
desdobramentos: a continuidade do estudo das relações entre esporte, propaganda e consenso
no Sesquicentenário, por meio da investigação de outro evento esportivo de grande porte
ainda pouco conhecido: o Festival Nacional de Desportos, que, entre 19 e 25 de maio, reuniu,
em Recife, cerca de 1.200 jovens atletas de todo o país, com um duplo objetivo – garimpar
talentos e promover a união da nação na ocasião em que se celebrava os 150 anos de sua
emancipação política. Organizado pelo Departamento de Educação Física da Secretaria de
Educação e Cultura de Pernambuco, o Festival contou com campeonatos nacionais de 12
modalidades esportivas: atletismo, basquete, esgrima, futebol de salão, ginástica olímpica,
hóquei sobre patins, judô, natação, polo aquático, tênis, tiro ao alvo e vôlei. Ademais, o
evento contou, também, com um sarau internacional de ginástica moderna, que reuniu atletas
alemães, brasileiros, canadenses e húngaros, além de outros tantos eventos não esportivos:
queima de fogos, show aéreo, exposição histórica, mostra de artes, feira de brinquedos, desfile
da escola de samba campeã do carnaval carioca (Império Serrano) e shows de renomados
artistas (Antônio Carlos e Jocáfi, Antônio Marcos, Chacrinha, Elza Soares, Jair Rodrigues,
Jerry Adriani, Luiz Gonzaga, Martinho da Vila, Originais do Samba, Pery Ribeiro, Roberto
Carlos, Rony Von, Rosemary, Taiguara, Tony Tornado, Vanusa, Wanderléa e Wanderley
Cardoso). Ora, será que o Festival foi utilizado como uma estratégia de propaganda política,
com vistas a legitimar simbolicamente o desempenho da ditadura militar em campos de
atuação diversos – econômico, político, social, cultural etc. – e, consequentemente, reforçar o
consenso estabelecido ao seu redor? Seria razoável afirmar que, dentro dessa perspectiva, o

evento foi mobilizado com o intuito de se reafirmar certas representações políticas que
vislumbravam definir o “brasileiro” como um obstinado otimista, crente no futuro promissor
de sua pátria? É possível sustentar que, assim, o Festival contribuiu para reforçar
determinadas ideias circunscritas a um imaginário social otimista sobre o Brasil, que,
resumidamente, o identificavam como um país formidável e, inequivocamente, predestinado
ao sucesso? Quais teriam sido, afinal, os sentidos e significados atribuídos ao evento no
contexto do Sesquicentenário? Em suma, são essas as questões sobre as quais estou
debruçado neste momento.

SPORTS, POLITICAL ADVERTISING AND SOCIAL CONSENSUS IN
THE CELEBRATION OF THE SESQUICENTENARY OF BRAZILIAN
INDEPENDENCE (1972): OVERVIEW AND DEVELOPMENTS OF A
RESEARCH
ABSTRACT
This work presents an overview and developments of a doctoral research that analyzes the
relationship between sport and politics in the context of the Sesquicentenary of the
Independence of Brazil (1972) festivities. It seeks to understand how, within the scope of the
commemorations of such an event, sport established points of contact with the Médici
Government's political propaganda project, in order to constitute a mechanism for
reaffirming a social consensus established around the military dictatorship.
KEYWORDS: sports; political advertising; social consensus.

DEPORTES, PUBLICIDAD POLÍTICA Y CONSENSO SOCIAL EN LA
CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTARIO DE LA INDEPENDENCIA
BRASILEÑA (1972): PANORAMA GENERAL Y DESARROLLOS DE
UNA INVESTIGACIÓN
RESUMEN
Este trabajo presenta un panorama y desarrollos de una investigación doctoral que analiza
la relación entre deporte y política en el contexto de las festividades del Sesquicentenario de
la Independencia de Brasil (1972). Se busca comprender cómo, en el marco de las
conmemoraciones de tal evento, el deporte estableció puntos de contacto con el proyecto de
propaganda política del Gobierno Médici, a fin de constituir un mecanismo para reafirmar
un consenso social establecido en torno a la dictadura militar.
PALABRAS CLAVES: deportes; publicidad política; consenso social.
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HISTÓRIA PÚBLICA DO ESPORTE:
UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA1
Caio Serpa,
(SME, GPEESC-UERJ/UFRJ)
RESUMO
Apesar do “fazer” História Pública do Esporte (HPE) seja feita há tempos no Brasil, o
“pensar” HPE ainda necessita de maiores investigações. Assim, objetivamos mapear os
espaços de divulgação histórica do esporte no âmbito digital. Foi encontrada uma grande
diversidade de locais de divulgação, há predomínio de atenção ao futebol. Por fim,
destacamos a emergência de novos trabalhos sobre HPE, com vasto potencial de produção
de saberes neste campo pouco explorado pelos historiadores do esporte.
PALAVRAS-CHAVE: História Pública do Esporte; História do Esporte; Divulgação
Histórica.
INTRODUÇÃO
Ademais, quais seriam as alternativas? História aplicada? Para-história?
História Paralela? História Amadora? Igualmente problemáticos, nenhum
desses nomes- já efetivamente sugeridos, aqui e acolá- favorece mais do que
a "história pública" uma identificação mútua nem o diálogo internacional
estabelecido sobre esta rubrica (SANTHIAGO, 2016).

A questão posta acima por Santhiago, desvela uma questão que foi colocada por
historiadores na gênese da problematização acerca da história pública, por que dar um nome
novo para uma prática quase tão antiga quanto o seu próprio conceito? E, quais os sentidos do
termo “História Pública”? Antes de responder estas perguntas, cremos que seja interessante
contextualizarmos a história da história pública.
Internacionalmente, as problematizações sobre a história pública nasceram a partir da
década de 1970 na Inglaterra e rapidamente espraiou-se para diversos países (ALMEIDA E
ROVAI, 2011). Primeiramente, o aparecimento da história pública enquanto campo
profissional está fortemente ligada a expansão da profissão de historiador para além das
universidades e do ensino de história. Em segundo lugar, o desenvolvimento da “história
pública” não ocorreu da mesma forma nas diversas localidades, particularidades históricas,
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correntes historiográficas hegemônicas, participação do setor privado, entre outros pontos,
influenciaram fortemente o desenvolvimento desta prática profissional.
No Brasil, este desenvolvimento é ainda mais recente, em 2011, foi realizado o
primeiro curso sobre o assunto na faculdade da USP, intitulado “Introdução à História
Pública”. A partir deste curso, no mesmo ano foi escrito o primeiro livro organizado por
pesquisadores brasileiros, cujo o título foi o nome dado ao curso. No ano seguinte, foi criada a
“Rede Brasileira de História Pública” (RBHP), que é “uma organização descentralizada que
busca “em torno do interesse comum de pesquisadores, profissionais, professores e estudantes
interessados em refletir sobre a história pública.” (RBHP, 2012).
Desde então, seja por conta da RBHP ou de outros agentes, o campo da história
pública aumentou consideravelmente, foram organizados uma série de simpósios
internacionais de história pública, diversos dossiês, dezenas de artigos acadêmicos, mesas de
debate, palestras e a presença da história pública nos simpósios de diversos eventos. No
tocante a este último destacamos também a presença do tema nos encontros nacionais das
ANPUH, neste ano de 2021 o encontro terá ao todo 5 simpósios temáticos.
Mas então, o que é história pública? Em síntese, podemos considerar que história
pública é a publicização dos conhecimentos históricos para além da academia, ou seja, para o
grande público. Almeida e Rovai (2011, pg.7) complementam:
A história pública é uma possibilidade não apenas de conservação e
divulgação da história, mas de construção de um conhecimento
pluridisciplinar atento aos processos sociais, às suas mudanças e tensões.
Num esforço colaborativo, ela pode valorizar o passado para além da
academia; pode democratizar a história sem perder a seriedade ou o poder de
análise.

Conforme pode-se perceber, os sentidos e significados atribuídos à “história pública”
são diversos, acreditamos que essa pluralidade polissêmica deve-se ao fato da própria riqueza
e constante reinvenção (ainda mais com o advento da internet) da área.

Tal caráter

polissêmico pode segundo Mauad, Almeida e Santhiago (2016) ser caraterizado ao menos por
3 instâncias: 1) Fazer história pública; 2) pensar a história pública; e por último, 3) formar um
campo da história pública. Segundo os autores, as duas primeiras já estão suficientemente
consolidadas, e, portanto, as maiores novidades no campo seria a própria formação de um
campo, que está caracterizada como “um espaço de debates; uma estrutura mínima que

permita a existência desse debate, através de produções concretas como eventos, publicações,
listas de contatos, isso além de um esforço de divulgação e discussão” (Ib., 2016, pg. 26).
Pois bem, e a história do esporte em relação a história pública? Nos parece que ainda
estamos na primeira instância. Não há dúvidas de que os pesquisadores de nossa área, acabam
por divulgar suas pesquisas para além dos artigos e congressos, como também para o público
em geral em blogs, fóruns, redes sociais etc. Ademais, talvez, pelo apelo popular aos esportes,
produtores culturais como as grandes emissoras de televisão, Museus etc., acabam por dar um
certo destaque as memórias coletivas em relação aos seus ídolos, clubes, conquistas e afins.
Assim também, como os divulgadores “amadores”, como por exemplo: fãs, ex-atletas,
torcedores, entre outros.
Por outro lado, no tocante ao “pensar” a história pública do esporte, tem ficado em
segundo plano. Realizando um levantamento em artigos nacionais que tivessem este assunto
como objeto de pesquisa, constatamos que apenas um único menciona a história pública do
esporte, ainda, não como tema central, vejamos:
Também há a chamada história pública do esporte, geralmente
popular, mais divulgada e, às vezes, mais divertida. Para discutir o assunto
de acordo com importantes historiadores do esporte, envolvidos com a
história pública.
Há três grandes formas de fazer a história pública. Primeiro, há o
que pode ser chamado de história pública popular, que usa meios midiáticos,
especialmente a televisão, o vídeo e a internet. Filmes e programas de
televisão são muito criticados por pesquisadores acadêmicos, já que a voz
dos historiadores é mediada por produtores e diretores, que sacrificam a
precisão histórica por um roteiro. Todavia, é isso que atrai os espectadores; e
cada vez mais pessoas assistem a filmes ou programas ligados à história do
esporte do que leem livros de história. A internet normalmente é o recurso
usado por historiadores amadores, que divulgam fatos sobre seus times ou
jogadores preferidos e inserem correções constantes no Wikipedia. Mais
recentemente, porém, alguns historiadores esportivos acadêmicos optaram
por publicar seus trabalhos on-line, com acesso aberto, para serem lidos pelo
grande público.
Em segundo lugar, há os museus do esporte, ou seja, a face pública
da história do esporte. Esses podem ser os melhores lugares para replicar a
performance, o drama, o romance, a paixão e a emoção do esporte, e têm um
papel muito importante para educar por meio do entretenimento.
Infelizmente, é frequente que esses museus se deixem levar pelo mercado da
nostalgia e, fazendo isso, perpetuam mitos, pecam em objetividade histórica
e argumentos, falham em contextualizar artefatos, evitam o controverso,
concentram-se no esporte como uma atividade competitiva, voltada para
adultos e homens, e são obcecados por vencedores e pelo ato de vencer.

A terceira forma é a história “oficial”, autorizada ou comissionada
por um órgão governamental ou similar. As críticas se destinam tanto à
omissão quanto à comissão: dos financiadores é dito o que querem ouvir,
normalmente desconsiderando temas controversos. (VAMPLEW, 2013).

Apesar de Vamplew abordar brevemente importantes questões sobre a história pública
do esporte, fica evidente a falta de estudos que problematizem as questões referentes ao tema.
Inclusive aqueles referentes a historiografia do esporte no Brasil, considerando suas
particularidades e singularidades. Assim sendo, objetivamos neste artigo analisar a produção
de divulgação histórica sobre a história do esporte no âmbito digital.
MÉTODO
Caracterizamos este artigo como uma pesquisa historiográfica, que segundo Silva e
Silva (2009, pg. 189) “é a reflexão sobre a produção e a escrita da história”, no caso em
questão, procuraremos refletir sobre a produção e a escrita da divulgação histórica do campo
esportivo. Porém, como também caracterizamos este estudo enquanto uma pesquisa
exploratória, ainda, não iremos interrogar as fontes a partir de seus conteúdos, mas sim,
realizando um “mapeamento” dos seus locais de publicação, quem são os pesquisadoresdivulgadores, a filiação institucional destes pesquisadores etc.
Vale ressaltar que, neste primeiro momento, apenas iremos mapear os locais de
divulgação histórica no âmbito digital, assim sendo, consideramos os seguintes locais: blogs,
redes sociais e sites.
RESULTADOS
Conforme pudemos verificar, diversos são os difusores da história do esporte nas
mídias digitais. Estes agentes se utilizam de diversos locais de divulgação conforme pode se
perceber no gráfico 1. Não é incomum que estes agentes se utilizem de mais de uma
plataforma para divulgar o seu “produto”.

Organizado pelo autor.

Infelizmente, um grande número dos agentes publicizadores não puderam ser
identificados (cerca de 49%), ainda assim, foi possível perceber que muitos deles são
historiadores formados ou graduandos, professores de ensino superior/básico e outras áreas
afins (jornalismo, psicologia). Aparentemente, em relação aos pesquisadores ligados ao
campo da história parece se repetir na história do esporte a tendência anteriormente citada
sobre o aparecimento da história pública, ou seja, como uma expansão dos espaços de atuação
profissional para além da universidade e do ensino de história.
Podemos também notar, uma certa tendência em alguns grupos de estudo ligados às
universidades, um certo “senso responsabilidade” de democratizar a produção de
conhecimento para além dos muros da academia. Ademais, sem dúvidas que boa parte dos
divulgadores, principalmente os amadores, são “apaixonados” por certo esporte, clube, etc.
Por fim, acerca das práticas corporais a serem divulgadas, parece existir uma certa
predominância do futebol, porém, destacamos outras como o: judô; jiu-jitsu; remo-velaesportes náuticos; futsal, além dos espaços que divulgam diversas práticas.
Enfim, vale ressaltar casos interessantes, as páginas de colecionadores, como por
exemplo: um agente que possui um grande acervo pessoal de jornais esportivos e
colecionadores de camisas históricas (que inclusive utiliza o grande engajamento do assunto
para a comercialização de itens de colecionadores). Também destacamos uma página apenas
sobre futebol e literatura; a utilização das mídias sociais por uma professora para divulgar os
trabalhos realizados por seus alunos e um mapa do patrimônio esportivo material no Rio de
Janeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos nesta pesquisa foram satisfatórios, porém, nos trouxe mais
questionamentos do que respostas. Primeiramente, este breve mapeamento que buscou
identificar espaços digitais da divulgação do conhecimento sobre a história do esporte, seja
por “profissionais” ou “amadores”, nos trouxe a percepção que ainda há muito o que ser
pesquisado. Vale ressaltar que não tivemos como objetivo realizar uma análise da “qualidade”
do que vem sendo difundido pela web, mas sim, realizar apontamentos iniciais sobre o que e
onde este material vem sendo divulgado.
Destacamos a necessidade de novos estudos que busquem estudar a história pública do
esporte no Brasil em seu sentido amplo, ou seja, no espaço “real” e “virtual”. Também, que
possam realizar estudos comparados de características gerais sobre os espaços, material,
público atingido e outras informações relevantes. E por fim, como que estes espaços podem
ser potencializadores de identidade, memória coletiva, sentimento de preservação de
patrimonios materiais e imateriais.

PUBLIC HISTORY OF SPORT: AN EXPLORATORY RESEARCH
ABSTRACT
Although “doing” Public History of Sport (HPE) has been done for some time in Brazil,
“thinking” HPE still needs further investigation. Thus, we aim to map the spaces for the
historical dissemination of sport in the digital sphere. A great diversity of publicity sites was
found, there is a predominance of attention to football. Finally, we highlight the emergence of
new works on HPE, with vast potential for the production of knowledge in this field that is
little explored by sports historians.
KEYWORDS: Public History of Sport; Sports History; Historical Disclosure.

HISTORIA PÚBLICA DEL DEPORTE: UNA INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA
RESUMEN
Aunque "hacer" Historia Pública del Deporte (HPE) se ha hecho durante algún tiempo en
Brasil, "pensar" en HPE necesita más investigación. Así, pretendemos mapear los espacios
de difusión histórica del deporte en la web. Se encontró una gran diversidad de sitios
publicitarios, hay un predominio de la atención al fútbol. Finalmente, destacamos la

necesidad de trabajos sobre HPE, con un gran potencial para la producción de conocimiento
en este campo poco explorado por los historiadores del deporte.
PALABRAS CLAVES: Historia pública del deporte; Historia del deporte; Divulgación
histórica.
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LINGÍADA E A CIRCULAÇÃO DA GINÁSTICA SUECA NO BRASIL
(1944-1952)1
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RESUMO
Esse estudo tem como objetivo analisar a participação brasileira na II Lingíada, as quais
foram espaços de demonstração e debate das práticas culturais de diferentes países, tendo
sua primeira edição em 1939 e a segunda em 1949. Com o aporte teórica da História
Cultural, analisamos as edições da Revista Brasileira de Educação Física, de 1944 a 1952.
Os brasileiros, ao participarem do evento, retornam influenciados pela ginástica sueca que
tiveram contato e intensificam sua circulação pelo país.
PALAVRAS-CHAVE: Lingíada; Ginástica Sueca; Brasil.
INTRODUÇÃO
Esse estudo objetiva analisar a participação brasileira na II Lingíada, por meio da
análise da Revista Brasileira de Educação Física (RBEF), no período de sua existência (19441952). Tal movimento, faz parte de um investimento maior de pesquisa que tem se debruçado
em compreender as diferentes formas pelas quais a ginástica sueca adentra e circula pelo
território brasileiro, mediado por diferentes sujeitos2.
As Lingíadas foram eventos internacionais de demonstração e debate das práticas
corporais representativas da Educação Física de diferentes países (LANGLADE;
LANGLADE, 1970). A nomeação do evento como Lingíada fazia referência ao precursor da
ginástica sueca, Pier Henrik Ling (1776-1839). Esse evento teve duas edições – a primeira em
1939 e a segunda em 1949 – e contou com a participação numerosa de ginastas, pedagogos,
cientistas, entre outros sujeitos interessados pelo debate da Educação Física (PEREIRA, s/d).
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Apesar das Lingíadas comportarem a presença de diferentes práticas corporais, o
propósito central de sua organização era a divulgação da Moderna Ginástica Sueca,
sistematizada a partir de uma redefinição da ginástica de Ling que naquele momento estava
sendo criticada, entre outros motivos, por ser monótona (LANGLADE; LANGLADE, 1970).
A sistematização dessa ginástica se deu ao longo do século XIX no Royal Central Institute of
Gymnastics (GCI)3 localizado em Estocolmo, na Suécia (MORENO; BAIA, 2019).
Nos interessa mais de perto nesse estudo, a II Lingíada. A organização desse evento
contou com a contribuição de Agne Holmström, que esteve à frente da Federação Sueca de
Ginástica, atuou como secretário geral do evento e se envolveu na divulgação da II Lingíada
em diferentes países, inclusive no Brasil. Sua vinda para cá, em 1947, pode ter relação com os
encontros que teve, nesse ano, com Inezil Penna Marinho, enquanto o brasileiro circulava por
diferentes países da América do Sul ministrando conferências e palestras. Inezil, nesse
momento, já estava à frente da RBEF, como proprietário e editor4.
A RBEF se constituiu como um lugar privilegiado de circulação de conhecimentos
acerca das práticas corporais, inclusive a ginástica sueca; o que instigou o debate e moldou
formas de ser e pensar a educação do corpo por meio das práticas corporais. Mas foi a partir
do encontro de Holmström com Inezil, que a ginástica sueca ganha espaço entre as
publicações do periódico, contribuindo com a divulgação dessa ginástica e do evento II
Lingíada entre seus leitores5. Pode, inclusive, ter influenciado um grupo de brasileiros que se
organizaram e participaram da II Lingíada, na Suécia, em 1949. Inezil, no papel de intelectual
respeitado no campo da Educação Física e de editor do periódico (FERNANDES, 2020),
mediou a circulação sobre a ginástica sueca e II Lingíada no país6.

Tradução de Stockholm Central Institute of Gymnastics (GCI). Ao longo do texto, nos referimos ao
Instituto usando a sigla GCI, como é mundialmente conhecido.
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O BRASIL E A PARTICIPAÇÃO NA II LINGÍADA
Na organização para a participação no evento, a RBEF 7 divulga a criação de um
Comitê Brasileiro Pró-Lingíada, composto por: João Barbosa Leite (Presidente), Levy Paiva
Meira (Vice-Presidente) e ainda Octacilio de Souza Braga, Manoel Monteiro Soares, Inezil
Penna Marinho, Silvio Américo Santa Rosa, Jair Jordão Ramos, Jerônimo Bastos, Alfredo
Colombo e Flávio Miguez de Melo. Antônio Boaventura da Silva, diretor técnico do
Departamento de Educação Física de São Paulo, esteve no evento e ajudou a estreitar as
relações estabelecidas entre Brasil e Suécia.
O evento estava organizando em 3 ações específicas: a) Festa Internacional de
Ginástica; b) Congresso Mundial de Educação Física; c) Acampamento Internacional de
Educação Física.
No que tange a Festa Internacional de Ginástica, tinha-se como objetivo “dar uma
ideia” da expansão da ginástica naquele momento e do desenvolvimento da ginástica de Ling
na Suécia (CONVITE, 1948. In: RBEF, nº 48, p. 56). Percebe-se a presença de brasileiros na
festa representadas pelas diferentes exibições, a partir de suas descrições detalhadas das
marcantes performances ginásticas que tomaram forma no evento (COLOMBO, 1949. RBEF,
nº 69, p. 11-15; DA SUÉCIA, 1949. In: RBEF, nº 65/66, p. 19-20; DA SUÉCIA, 1949.
RBEF, nº 67/68, p.51). Os temas mais recorrentes nos relatos dos professores que
acompanharam o evento eram de exaltação da Suécia, de seu povo, elogios à organização do
evento e às demonstrações de ginástica (CUNHA, 2017).
Em relação ao congresso, se organizam cursos internacionais de ginástica (CONVITE,
1948. In: RBEF, nº48, p. 56; DA SUÉCIA, 1949. In: RBEF, nº 61/62, p.7). Os trabalhos eram
apresentados em forma de conferência, tendo como tema central “pontos de vista
pedagógicos, sociais e médicos sôbre a ginástica e outros exercícios físicos, assim como sua
missão na sociedade moderna”. Versava entre os conferencistas, o trabalho “Pontos de Vista
de higiene e de medicina sobre atletismo para mulheres de diferentes idades”, do médico
brasileiro Paulo Araújo. Diferentes países – Dinamarca, Suécia, Portugal, Israel, Inglaterra,
Grécia, França, Escócia, Chile, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Holanda, Espanha, Noruega,
Finlândia – tiveram representantes e apresentaram seus trabalhos (DA SUÉCIA, 1949. In:
RBEF, nº 59, p. 24-25).
COMITÊ, 1949. In: RBEF, nº 61 e 62, p.20.
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Encontramos ainda a presença de brasileiros nas conferências, seja com o médico
Paulo Araújo trazendo seus pontos de vista de higiene de medicina no atletismo (DA
SUÉCIA, 1949. In: RBEF, nº 59, p. 24; COLOMBO, 1949. In: RBEF, nº 69, p. 13), seja com
a participação com ouvinte, como relatado por Jair Jordão Ramos, ao ressaltar a importância
da conferência como uma das ações que frequentou (RAMOS, 1950. In: RBEF, nº 75/76, p.
7).
Tivemos ainda a participação de brasileiros no curso Internacional, no Instituto
Central de Ginástica de Estocolmo, coordenado pelo sueco Curt Johansson, auxiliado pelo
Português Lélio Ribeiro, sendo relatado que “pela primeira vez um curso em espanhol foi
ditado em português, sendo os brasileiros a maioria dos alunos (COLOMBO, 1949. In: RBEF,
nº 69, p. 13).
O Acampamento aconteceu em Malmo, 100km de Estocolmo, comportando 800
delegados e diretores de ginástica. O propósito do acampamento era “estudar e provar por si
mesmos [...] as diferentes classes de métodos ginásticos que se farão demonstrar na festa de
ginástica e no congresso como também as que se desejam demonstrar no acampamento”
(CONVITE, 1948. In: RBEF, nº48, p. 57). Organizado para iniciar após as duas etapas do
evento, conflitou com os Cursos internacionais de ginástica, dificultando, inclusive, a
presença de brasileiros.
Alfredo Colombo informa que “por coincidência de datas, não nos foi possível tomar
parte no Acampamento”, o que sugere que não houve brasileiros participando dessa atividade
no evento. O Acampamento iniciou dia 7 de agosto, mesma data que teve início o Curso
Internacional de Ginástica. Os brasileiros parecem ter optado por frequentarem o curso no
Instituto (COLOMBRO, 1949. In: RBEF, nº 69, p. 11-15).
Os professores retornam do evento, influenciados pela ginástica sueca que têm contato
(CUNHA, 2017, p. 76). Suas impressões tomam corpo nas páginas do periódico, constituindo
mais uma proposta de ensino para a Educação Física, em um momento que se debatia a
necessidade de um método nacional para o país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar a participação dos brasileiros na II Lingíada, fica evidente nas páginas
da Revista Brasileira de Educação Física que retornaram do evento influenciados pela

ginástica sueca que têm contato. Disciplina, Beleza e Higiene são expressões que marcam os
depoimentos dos participantes ao tratarem da Ginástica Sueca que assistiram na Suécia.
A Moderna Ginástica Sueca, já circulante na RBEF anterior ao evento, após ser
apreciada pelos brasileiros na Lingíada, toma corpo nas páginas do periódico, intensificando
sua divulgação no Brasil, sendo incorporado por Inezil Penna Marinho em sua obra, e talvez
de outros autores, constituindo mais uma proposta de ensino para a Educação Física.
.

LINGÍADA AND THE CIRCULATION OF SWEDISH GYMNASTICS IN
BRAZIL (1944-1952)
ABSTRACT
This study aims to analyze the Brazilian participation in the II Lingíada, which were spaces
for demonstration and debate of cultural practices from different countries, having its first
edition in 1939 and the second in 1949. With theoretical support of Cultural History, we
analyzed the editions of the Revista Brasileira de Educação Física, from 1944 to 1952. The
Brazilians who participated in the event returned influenced by the Swedish gymnastics they
had contact with and started to intensify their circulation throughout the country.
KEYWORDS: Lingíada; Swedish Gymnastics; Brazil;

LINGÍADA Y LA CIRCULACIÓN DE LA GIMNÁSTICA SUECA EN
BRASIL (1944-1952)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la participación brasileña en la II Lingíada, que
fueron espacios de demostración y debate de las prácticas culturales de diferentes países,
teniendo su primera edición en 1939 y la segunda en 1949. Con apoyo teórico de Historia
Cultural, analizamos las ediciones de la Revista Brasileira de Educação Física, de 1944 a
1952. Las brasileñas que participaron en el evento regresaron influenciadas por la gimnasia
sueca que tuvo contacto e intensificó su circulación por todo el país.
PALABRAS CLAVES: Lingada; Gimnasia sueca; Brasil;
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MEMÓRIAS DO FUTEBOL FEMININO NA CIDADE DE GUANAMBIBA1
Nivalda Pereira Coelho,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Felipe Eduardo Ferreira Marta,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
RESUMO
Esta pesquisa objetivou analisar os motivos que incentivaram a prática esportiva das
primeiras jogadoras de futebol de Guanambi-Ba. Teve como base metodológica a história
oral a partir da realização de cinco entrevistas (quatro com ex-jogadoras e uma com o extécnico). As entrevistadas se tornaram pioneiras no futebol guanambiense não só por ser uma
modalidade direcionada aos homens, mas porque tentaram/tentam quebrar a lógica
pedagógica estabelecida pela cidade em relação ao lugar da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Futebol; Memória; Sociedade.

INTRODUÇÃO
Os debates acerca da participação feminina no futebol são capazes de gerar inúmeras
reflexões relacionadas aos espaços de lutas das mulheres por reconhecimento e igualdade
perante a sociedade. Sendo assim, pensou-se em desenvolver esta pesquisa a partir da
seguinte questão norteadora: Quais fatores influenciaram a prática esportiva das primeiras
jogadoras de futebol da cidade de Guanambi-Ba?
Assim, nesta pesquisa, discutiu-se a construção da memória da cidade relacionada a
uma disputa entre aspectos oficiais e aspectos destacados por memorialistas, em que os meios
oficiais tendem a silenciar uma versão da memória que traz as mulheres na condição de
protagonistas do seu processo histórico. Como ponto de partida para este debate, utilizou-se o
primeiro time de futebol de mulheres da cidade de Guanambi fundado em meados da década
de 1980, por entender o quanto essa prática se relaciona socialmente com aspectos
masculinizados refletidos até os dias de hoje.

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES, de acordo com o Edital Regulamento DS (unificado), processo
88882.451162/2019-01 (Migrado - SACPAIS).
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Neste sentido, esta pesquisa fez uso da memória como fonte para analisar os motivos
que incentivaram a prática esportiva das primeiras jogadoras de futebol de Guanambi,
estabelecendo relações entre os lugares destinados a elas no contexto local.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para alcançar os objetivos propostos, este estudo teve como base a metodologia da
história oral, que segundo Portelli (1997), busca investigações através de conversas de
pessoas sobre suas experiências e memórias individuais. Portanto, a História Oral permite aos
pesquisadores enriquecerem suas experiências diante as entrevistas realizadas, pois cada
indivíduo apresenta algo novo diante do objeto pesquisado. Este tipo de estudo exige que o
pesquisador se baseie na ética, pois, o compromisso com a honestidade significa respeito
pessoal e intelectual com quem estamos trabalhando e com o material coletado (PORTELLI,
1997).
Utilizadas como fontes principais deste estudo, as entrevistas possibilitaram o
entendimento acerca do surgimento das primeiras práticas do futebol feminino na cidade
pesquisada, além de conhecer as opções e possibilidades do esporte oferecidas às mulheres
durante o período de recorte histórico entre 1980 a 1990.
O FUTEBOL FEMININO EM GUANAMBI-BA
A cidade de Guanambi possui aproximadamente 84.481 habitantes, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) do ano de 2019 e está a uma distância
de 796 km da capital do estado, Salvador.
De acordo com a memória oficial 2 , presente na cidade, por vezes difundida pela
impressa local, a fundação da vila está ligada à construção da chamada ‘casa de orações’,
atual igreja matriz da cidade, a partir da doação de uma parte de terras pelo senhor Joaquim
Dias Guimarães, um dos maiores fazendeiros que existiu na região nos idos do século XIX
em meados de 1870.
Nos primeiros anos da década de 1980, um grupo de mulheres guanambienses
desafiou regras e ousou tomar um lugar historicamente demarcado como masculino, o

O conceito do termo memória oficial aqui utilizado tem como base teórica as discussões de Pollak
(1989).
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universo esportivo. Encantadas com as práticas corporais e, mais ainda, com o futebol, estas
mulheres buscavam algo novo, queriam protagonismo e reconhecimento naquele espaço tão
venerado pela sociedade.
Com o intuito de levantar as discussões que permeiam essa prática esportiva na cidade
de Guanambi, bem como as relações estabelecidas entre os lugares destinados às mulheres no
contexto local, foram analisadas as trajetórias de vida de quatro mulheres que fizeram parte
do primeiro time de futebol de mulheres da cidade: Maria Aparecida da Silva Neves (Cida),
Rogéria Pereira dos Santos, Risalva Magalhães de Oliveira e Natalina de Melo Fernandes.
A criação do time de futebol feminino foi uma atitude inovadora e ousada de um
grupo de mulheres incomodadas com as determinações de uma sociedade marcada pela
dominação masculina sobre os espaços. Mas esse acontecimento não ocorreu de maneira tão
simples, houve empecilhos que limitaram suas atuações simplesmente pela condição de serem
mulheres e estarem adentrando um território culturalmente definido como exclusivamente
masculino. Cida, uma das entrevistadas, relata sobre comentários em relação a sua atuação no
futebol, como podemos observar a seguir:
Mas assim, igual eu te falei que às vezes naquela época na rua aí, às vezes
tinha aquelas pessoas que falavam: ‘Não pode ficar jogando bola não, com
homem não!’ Eu falava, eu jogo é mais meu irmão. ‘Não! Não pode não’.
Porque tinha aquele negócio, se não vira. Se não o pessoal vai falar que você
é, como é? ‘Macho e fêmea’! (NEVES, 2020).

O termo “macho e fêmea” citado na fala da entrevistada é uma expressão pejorativa
utilizada no interior baiano para se referir “às meninas/os que são um misto de mulherhomem/homem-mulher” (MORAES, 2012, p. 24).
Para a entrevistada Rogéria, os preconceitos vindos da sociedade local da época eram
no sentido de hostilização da mulher, caracterizada como fraca, que poderia se machucar e
afetar as suas condições maternais. “Tinha aquele negócio de matar a bola no peito, e quando
a gente ia jogar o pessoal falava que a mulher tinha o peito, machucava o peito [...]”
(SANTOS, 2020).
As dificuldades enfrentadas por essas mulheres fazem referência a uma desvalorização
da sua prática, marca de uma cidade que não oferece um espaço de igualdade no debate
público para as mulheres. Suas memórias enquanto esportistas não adquirem relevância
perante a sociedade, assim como para a memória subterrânea (POLLAK, 1989) que apresenta
o protagonismo feminino no surgimento da cidade também não é dada a merecida relevância,

e quando é dada, é a partir da igreja e de uma forma pedagógica, no sentido de determinar o
lugar da mulher.
MARGINALIZAÇÃO DO PROTAGONISMO FEMININO NA CIDADE
A abordagem metodológica da história oral possibilita o reconhecimento de diversas
influências sofridas pelos grupos sociais, as quais podem ser observadas nas versões acerca do
surgimento da cidade de Guanambi, onde a memória oficial tem como protagonista para sua
fundação o fazendeiro Joaquim Dias Guimarães e por outro lado, há uma memória marginal
da cidade que remonta a uma versão diferente da origem oficial vinculada ao fazendeiro, em
que são trazidas as figuras de Belarmina e Florinda ligadas a um prostíbulo, bares e casas de
divertimento, não interessando pedagogicamente para as famílias tradicionais de Guanambi
reforçar isso.
As mulheres que constituíram o primeiro time de futebol da cidade foram de encontro
a uma sociedade que queria torná-las invisíveis, que guarda essa memória marginal, e que
estabelece para elas apenas o lugar de dona de casa e mãe. As memórias que evidenciam o
protagonismo feminino são caracterizadas por aspectos pedagógicos que definem o lugar que
as mulheres devem ou não ocupar perante a sociedade, como é o caso da memória envolvendo
a jovem Leocádia.
Pautado em relatos memorialistas da cidade, como os de Teixeira (1991) e Guimarães
(1991), Leocádia foi uma linda jovem de família humilde que morava aos arredores da Vila
de Beija-Flor em meados dos anos de 1889 que teve sua vida ceifada devido aos ciúmes de
outra mulher, movido por comentários de que a jovem tinha uma relação extraconjugal com o
seu esposo.
A população passou a considerar sua morte como uma grande injustiça, visto que a
consideravam inocente. A partir daí, teve início a tradicional visita à ‘cova de Leocádia’, vista
por muitos devotos como uma santa que foi assassinada injustamente:
Os habitantes da vila começaram a visitar esse espaço e a realizar
manifestações de caráter religioso como: orações, vigílias, ladainhas,
romarias etc. Atualmente, há mais de um século do assassinato da jovem
Leocádia, ainda ocorrem romarias, sextas-feiras santas e nos dias de finados
(PEREIRA, 2010, p.16-17).

A história de Leocádia estabelece uma memória popular capturada pelo catolicismo
local de forma a delinear o “bom lugar” da mulher na sociedade. Esta memória reforça a ideia

de que a cidade exalta uma pedagogia do lugar da mulher, ao mesmo tempo que tenta apagar
as memórias que dão protagonismo para as mulheres. É nesse contexto que as entrevistadas
desta pesquisa procuram impor suas necessidades de praticar o futebol, indo ao encontro da
memória oficial que direciona seus lugares na cidade.
As versões sobre o surgimento de Guanambi trazem consigo diferentes aspectos sobre
a sua própria constituição atualmente. Como mencionado anteriormente, as figuras de
Belarmina e Leocádia presentes nas versões não oficiais do surgimento de Guanambi trazem a
mulher de duas formas: no primeiro caso, negando o protagonismo feminino; e, no segundo,
evidenciando um protagonismo pedagógico que direciona o lugar que devem ocupar perante
ela.
As mulheres guanambienses que buscaram atuar no futebol na década de 1980 podem
ser consideradas as Belarminas do XX, pois foram esquecidas pela cidade, não tiveram o
devido valor da sua prática e nenhum tipo de apoio da sociedade, elas assumiram o terreno do
amadorismo mesmo diante de uma relativa qualidade técnica que afirmaram ter.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo a partir de uma prática esportiva possibilitou discussões que transcendem
a mera prática esportiva, visto que partiu-se da prática do futebol de mulheres e abrangeu
discussões sobre o espaço das mulheres no contexto local de pesquisa e sua constituição
histórica. Tal fato se deu principalmente devido o papel das entrevistadas no processo de
quebra da lógica pedagógica imposta pela sociedade local no que diz respeito aos lugares da
mulher que se tornaram pioneiras não só por exercerem uma prática direcionada aos homens,
mas por quebrarem uma lógica pedagógica da cidade no que se refere aos lugares que as
mulheres devem assumir perante a sociedade.

MEMORIES OF FEMALE SOCCER IN THE CITY OF GUANAMBI-BA
ABSTRACT
This research aimed to analyze the reasons that encouraged the sports practice of the first
soccer players from Guanambi-Ba. The oral history was based on the method of conducting
five interviews (four with former players and one with the former coach). The interviewees
became pioneers in guanambiense soccer, not only because it is a modality aimed at men, but
because they tried / are trying to break the pedagogical logic established by the city in
relation to the place of women.
KEYWORDS: Women; Soccer; Memory; Society.

MEMORIAS DEL FÚTBOL FEMENINO EN LA CIUDAD DE
GUANAMBI-BA
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar las razones que motivaron la práctica
deportiva de los primeros futbolistas de Guanambi-Ba. La historia oral se basó en el método
de realización de cinco entrevistas (cuatro con exjugadores y una con el ex entrenador). Los
entrevistados se convirtieron en pioneros en el fútbol guanambiense, no solo porque es una
modalidad dirigida a hombres, sino porque intentaron / están tratando de romper la lógica
pedagógica establecida por la ciudad en relación al lugar de la mujer.
PALABRAS CLAVES: Mujeres; Fútbol; Memoria; Sociedad.
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“METHODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO PHYSICA” POR
AMBRÓSIO TORRES: O LIVRO E AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A
EDUCAÇÃO FÍSICA (BRASIL, 1928)1
Leonardo Mattos da Motta Silva,
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
RESUMO
A presente pesquisa analisou as representações de Educação Física no livro “Methodologia
do ensino da educação physica”, publicado em 1928, por Ambrósio Torres. O estudo
demonstra que havia no livro uma conformação híbrida de Educação Física, a da ginástica e
a dos esportes e jogos, demarcando uma transformação pedagógica, influenciado pela
modernidade e pelos contatos do autor com estudos realizados no exterior, porém com o
cuidado de adaptar o conhecimento para as características brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Esporte; Ginástica; Escola..
INTRODUÇÃO
O estudo em tela, recorte da tese de doutorado intitulada “A semana de educação
precisa ser uma semana brasileira”: discursos e práticas da Associação Brasileira de Educação
para uma educação do corpo a partir de suas perspectivas norte-americanas (1928-1935)”
(MOTTA SILVA, 2021), teve por objetivo analisar as representações dos saberes, referente à
Educação Física, apresentados pelo professor Ambrósio Torres, no livro “Methodologia do
ensino da educação physica”, de 1928.
A pesquisa partiu do entendimento de que os livros apresentam e representam aquilo
que deveria ser ensinado por uma dada disciplina, ou seja, “o modo como as configurações
inscritas nos textos construíram representações aceitas ou impostas no mundo social”
(CHARTIER, 1990, p.24). O livro é tido como um molde de certezas metodológicas e
controle técnico das práticas de ensino. Neste sentido, o saber inscrito no livro, apresentado
como “oficial”, tem por premissa subordinar o professor ao saber do especialista (PAULILO,
2011).
O saber do especialista, aceito para ser gravado no livro, não estava fora da realidade
em que foi concebido. As disciplinas escolares necessitam serem interpretadas a partir das
1
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diversas modificações sociais, políticas e econômicas da sua época. No Brasil, a ordem era
civilizar e modernizar, aproximando o país da Europa e dos EUA. “A República deveria ter
ordem e também progresso. Progresso significava a modernização da sociedade através da
ampliação dos conhecimentos técnicos, do industrialismo, da expansão da comunicação”
(FAUSTO, 2012 p.140). Ordem, progresso e modernização que não se daria somente nos
bens materiais, era necessário modernizar os hábitos e as sensibilidades, tornando necessário
educar o corpo, tarefa destinada à educação.
O mesmo ocorria com a escola, que não estaria deslocada da realidade e era vista
como uma ferramenta capaz de selecionar os saberes indispensáveis para suprir as
necessidades do momento. A Educação Física foi uma das disciplinas, eleitas pela Escola,
para socializar os seus saberes, inculcando novos hábitos, valores, comportamentos e
condutas que sinalizariam a entrada para o novo mundo. Esses anseios pela modernidade
fizeram operar mudanças nas pedagogias, dando novos sentidos às práticas escolares.
Esta pesquisa se justifica na medida em que caminha para o preenchimento de uma
lacuna na história da Educação Física, apontada por Linhales (2006), que é o pouco
conhecimento sobre a vida, formação e obra do professor.
METHODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO PHYSICA POR AMBRÓSIO TORRES
O livro foi editado pelas Oficinas Gráficas do “O Globo”, possui uma primeira parte
chamada “Educação Physica”, que se subdivide em outras três “A respiração – ABC da
Educação Physica”; “Gymnastica Pedagógica”; “Gymnastica Medica”. Uma parte sobre
“Eurhythmia dos Exercícios”, uma parte sobre “Assistencia Medica Escolar”, subdividida em
“Anthropometria Escolar”; “Valor da Anthropometria”, e uma parte sobre “Cultura Physica”.
A obra, ainda, apresenta um “Livro de registro geral e ficha individual de observações
sanitárias e Anthropometricas” (TORRES, 1928). O livro apresenta um total de 60 páginas,
entre texto, tabelas, fotografias e obras do autor. A sua primeira versão foi publicada na
Primeira Conferência Nacional de Educação.
Ambrósio Torres foi militar, professor, membro assíduo da ABE e da União dos
Escoteiros do Brasil e dever ser considerado um intelectual no assunto. Participou de diversos
intercâmbios na Europa, ministrou diversos cursos pelo território brasileiro e organizou
eventos nas capitais. Assim, era representado pelos jornais, “Espírito esclarecido, o professor

Torres saberá adaptar os ensinamentos que colheu nesses paizes ás condições próprias do
povo brasileiro” (JORNAL DO COMMERCIO, 9 nov, 1930, p. 4).
A obra figurou em três seções de jornais dedicadas a avaliar e sugerir obras
recentemente publicadas. O livro colaboraria com os “professores que são obrigados, quando
querem ilustrar o ensino que exercem nas casas de educação, a recorrer aos elementos que os
estrangeiros fornecem, o que redunda em sério prejuízo para a nossa infância” (O PAIZ, 2
jun, 1928, p. 5), pois “para quem não tinha quase nada a esse respeito, o seu esforço
representa um forte cabedal patriótico trazido á nossa precária educação physica” (O PAIZ, 2
jun, 1928, p. 5), o livro viria corrigir o erro de se aplicar, de forma mecânica, um método
estrangeiro no país. “O seu presente trabalho, que ministra, ou por outra ensina a ministrar a
educação physica, de accordo com o nosso clima, os nossos costumes, o nosso meio, a nossa
natureza, finalmente” (O PAIZ, 2 jun, 1928, p. 5). Neste sentido, “é um trabalho muito
interessante, que deve ser lido e meditado pelos nossos educadores, que nelle encontrarão
largos subsídios para o ensino que ministram nas suas escolas á mocidade brasileira” (O
PAIZ, 29 out, 1929, p. 5).
Para Ambrósio Torres, a educação física continuava a ser “objecto constante de
investigação” (TORRES, 1928, p. 12) em diferentes países “desenvolvidos”. A investigação
deveria “conseguir a diffusão em todas as camadas sociaes, de modo a nacionalista, com a
adopção de methodos que satisfaçam as necessidades regionais como sejam: clima, índole,
costumes, etc.” (TORRES, 1928, p. 12). Em se tratando de Brasil, a primeira crítica apontava
para o fato de que existia um desequilíbrio entre difundir e criar ou adaptar um método. Para
Torres, “executar movimentos é fazer exercícios, mas a simples prática do exercício não
constitue educação physica” (TORRES, 1928, p. 12).
Ao sistematizar o seu conhecimento, apresenta a “Gymnastica Educativa, como base
da cultura physica” (TORRES, 1928, p. 12) e a divide em respiratória, pedagógica e médica.
A respiração deveria ser a primeira etapa de ensino da criança, “a creança que não sabe
respirar é anêmica, fraca, tímida, nervosa e sem iniciativa” (TORRES, 1928, p. 13). O ensino
e, principalmente, a aprendizagem da respiração eram indispensáveis para o avanço dos
demais exercícios.
A “Gymnastica pedagógica”, dividida em “preparatória” e “aplicação”, deveria,
respectivamente, compreender os movimentos livres dos membros, cabeça e tronco e avançar

dos movimentos simples para os combinados. Os exercícios deveriam ser feitos com
parcimônia, gerando grande benefício para o ritmo cardíaco. Aos alunos, estaria guardado a
obrigação de executar com a máxima perfeição, respeitando a velocidade do exercício e, ao
professor, estaria guardado o dever de memorizar e apresentar para os alunos as sequências de
movimento (TORRES, 1928). Os exercícios de aplicação compreenderiam “os exercícios de
equilíbrio no banco e na viga, os movimentos de extensão dos membros na barra móvel,
saltos no cavalo, na pista, em altura; natação, remo, equitação, marchas curtas, corridas e
jogos recreativos e desportivos” (TORRES, 1928, p. 21).
A Ginástica Médica ficou reservada a tratar do “Helioterapium, modelar
estabelecimento montado pelo grande pediatra brasileiro Dr. Moncorvo Filho” do qual Torres
era auxiliar. No Helioterapium, era tratada a “gymnastica natural de Hebert – Carton,
adaptada ao nosso meio, associado aos banhos de sol, e, mais ainda, a gymnastica medica de
Neumann-Neurode”, tal empreendimento havia trazido soluções para diversas moléstias
(TORRES, 1928, p. 22).
Na “Eurhythmia dos Exercícios”, a atenção estaria voltada para a correção das
atitudes, “a lentidão do movimento não só evita o excessivo gasto nervoso como também
permite a correção das attitudes” (TORRES, 1928, p. 24), cabendo ao professor saber captar
“a firmeza e a correção da posição ou atitude” (TORRES, 1928, p. 25), para isso, os
movimentos deveriam conter de três a quatro tempos e não deveriam ser repetidos mais de
quatro vezes.
A “Cultura Physica” completaria o “cyclo da verdadeira Educação Physica Integral.
Seguindo-o, teremos construído obra capaz de tornar a raça forte, viril e intrépida, apta a
colocar o Brasil nas culminâncias que deve atingir” (TORRES, 1928, p. 55). Ambrósio Torres
dividia a “Cultura Physica” em “Cultura desportiva e cultura athletica” (TORRES, 1928, p.
48). Para ele, entregar às crianças de 8 aos 16 anos as práticas do atletismo se constituíam em
crime de “lesa saúde”. Da mesma maneira que a ginástica era subdividida, os desportos
possuíam três fases: “recreativa ou preparatória, a desportiva e a athletica” (TORRES, 1928,
p. 48). A primeira compreendia “os jogos e brinquedos usados pelas creanças até os 10 annos,
como sejam: barra de bola, barra manteiga, cabra-céga, chicote-queimado, bola de mão, bola
corrida”, a desportiva seria reservada para as idades de 11 a 15 anos e de 16 a 20 anos e
abarcaria “os jogos associativos como: a bola americana, malho, petéca, volley-ball, basket-

ball, water-polo, hand-ball, o próprio foot-ball” (TORRES, 1928, p. 48). Atividades como:
“tennis, natação, remo deveriam ser praticados sem o sacrifício da integridade física e,
somente após os 21 anos “em que se completa quasi o desenvolvimento physico, é que os
rapazes que tenham passado pelas duas phases preparatórias” ingressariam “na prática do
athletismo como verdadeira cultura, visto ser o gráo superior da educação physica”
(TORRES, 1928, p. 55).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O valor dado à educação física estava vinculado a sua capacidade de conformação dos
corpos para uma dada realidade, trabalhando diretamente no corpo e nos hábitos. No livro de
Ambrósio Torres, a educação física, legitimada pelo saber do especialista, era representada
como ferramenta capaz de educar os corpos para os novos tempos, para a modernidade e
progresso desejados, a partir as ações das ginásticas, da respiração controlada, dos banhos de
sol e dos esportes, esses realizados de forma racional. Com as novas imposições colocadas
pela vida industrial e urbana provocadas pelo desejo de se tornar moderno e mais próximo dos
países europeus e dos Estados Unidos, foi possível identificar um deslocamento dos
conteúdos da Educação Física, a ginástica ortopédica e disciplinar voltada para a melhoria dos
corpos, vai, paulatinamente, cedendo lugar para os esportes e os jogos, marcando os corpos
com o ideal de modernidade, ainda que não houvessem significativas modificações para a
sociedade brasileira, no que Ambrósio Torres pensava, organizava e articulava em seus
conhecimentos e suas experiências, que se traduziam em representações da educação física.

"METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING" BY
AMBRÓSIO TORRES: THE BOOK AND THE REPRESENTATIONS OF
PHYSICAL EDUCATION (BRAZIL, 1928)
ABSTRACT
The present research analyzed the representations of Physical Education in the book
"Methodologia do ensino da educação physica", published in 1928, by Ambrósio Torres. The
study shows that there was in the book a hybrid conformation of Physical Education, that of
gymnastics and that of sports and games, marking a pedagogical transformation, influenced
by modernity and by the author's contacts with studies conducted abroad, but with the care to
adapt the knowledge to the Brazilian characteristics.
KEYWORDS: Physical Education; Sport; Gymnastics; School.

"METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA"
DE AMBRÓSIO TORRES: EL LIBRO Y LAS REPRESENTACIONES
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (BRASIL, 1928)
RESUMEN
La presente investigación analizó las representaciones de la Educación Física en el libro
"Methodologia do ensino da educação physica", publicado en 1928, por Ambrósio Torres. El
estudio muestra que hubo en el libro una conformación híbrida de la Educación Física, la de
la gimnasia y la de los deportes y juegos, marcando una transformación pedagógica,
influenciada por la modernidad y por los contactos del autor con estudios realizados en el
extranjero, pero con el cuidado de adaptar los conocimientos a las características brasileñas.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Deporte; Gimnasia; Escuela.
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MULHERES À FRENTE DO SEU TEMPO: ILONA PEUKER, GENY
CURCIO, O FEMINISMO E A GINÁSTICA PARA TODOS1
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Associação Pestalozzi de Jaguaré
Eliana de Toledo,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
RESUMO
O objetivo da pesquisa foi analisar o protagonismo de Ilona Peuker e Geny Curcio na
Ginástica para Todos (GPT), numa perspectiva feminista. Trata-se de uma pesquisa
histórica, que utilizou os métodos da história oral e documental. Foi possível identificar que
Ilona Peuker foi pioneira ao representar internacionalmente o país em eventos de GPT e
trazer propostas inovadoras nos processos coreográficos. Ambas assumiram um papel
feminista, ao investirem na carreira profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Rítmica, Ginástica Moderna, História da Ginástica.

O INÍCIO DE “UMA” HISTÓRIA SOBRE A GINÁSTICA RÍTMICA NO BRASIL
A introdução da Ginástica Moderna no Brasil pôde ter se dado de diferentes formas, e
não temos ainda pesquisas que tenham adensado essa temática, e também não desejamos aqui
caminhar em direção ao “mito de origem”. Mas temos já indícios que sua primeira precursora
foi Margareth Frölich), pois,
No Brasil, esse movimento renovador da libertação corporal, caracterizado
como Ginástica Moderna, se fez pela professora Margareth Frölich,
austríaca, formada pelo mozarteum de Salzburg, que ministrou aulas no III e
IV curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico, promovido pelo estado
de São Paulo em 1953 e 1954 (CRAUSE, 1985, p.4).

Em concordância com Crause (1985), a professora Geny Curcio (entrevistada desta
pesquisa) também menciona que o seu primeiro contato com a Ginástica Moderna, ocorreu
por meio dos cursos ministrados pela referida professora:
[...] Recordo-me desses cursos nos anos de 1953, 1954 e 1958. Esses cursos,
em São Paulo, eram de quinze dias, onde se reunia professores do Brasil
todo. [...] Nós tínhamos cursos de esporte, ginástica, dança e outros
conteúdos que fazem parte da Educação Física. O curso era maravilhoso! 52
1
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E foi nesse período que eu fiz aulas com a professora Margareth Frölich.
(GENY CURCIO, 2018).

No entanto, foi na década de 1950 que temos a expressiva colaboração de uma
imigrante búlgara, que depois se tornou brasileira, Ilona Peuker, que trazia consigo já uma
experiência internacional na Ginástica, e que em 1956 cria a primeira equipe de Ginástica
Rítmica Moderna (no Rio de Janeiro), o Grupo Unido de Ginastas – GUG (ILONA PEUKER,
2021). Desde então desenhou-se uma trajetória de sucesso, com a participação em eventos
internacionais, e idas a vários estados do país, para participar de festivais e ministrar cursos,
estes últimos enfatizados por uma de suas ex-ginastas:
[...] a divulgação da modalidade acontecia por meio dos cursos que a
professora Ilona ministrava por todo país. Eu tive a oportunidade de
acompanhá-la em alguns deles como assistente. [...] Esses cursos favoreciam
a divulgação e a implantação da Ginástica Feminina Moderna no país. Essa
tradição, já vinha sendo realizada pela Dona Ilona desde 1953
(BERNARDES, 2010, p.54).

Assim, neste mesmo período se iniciava o contato com a Ginástica Moderna no
estado do Espírito Santo, e uma das alunas foi a professora capixaba Geny Curcio, que
diretamente participou dos cursos ministrados por Margareth Frölich e teve contato com Ilona
Peuker, que se estendeu para além da década de 1950 (BATISTA, 2004). Um exemplo claro
da influência destas professoras para a formação de outras, que atuariam em escolas, cursos
de formação superior, clubes e associações, ensinando a modalidade.
Mas é neste cenário, aparentemente hegemônico de mulheres desenvolvendo
gradativamente uma modalidade esportiva gímnica, que surgem inquietações acerca deste
empoderamento feminino e do protagonismo, inclusive, para a promoção de outras
possibilidades de se fazer ginástica, para além das já tradicionalmente enfatizadas pelos
métodos europeus de ginástica ou por algumas desportivizadas (como a então denominada
olímpica e a rítmica moderna).
Assim, o objetivo O objetivo da pesquisa foi analisar o protagonismo de Ilona Peuker
e Geny Curcio na Ginástica para Todos (GPT), numa perspectiva feminista.
DETALHES DA TRAJETÓRIA
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, e de caráter histórico,
utilizando-se da metodologia da história oral, fazendo uso da entrevista temática, que prima

pela participação do indivíduo no tema do estudo (ALBERTI, 2005). A proposta da pesquisa foi
apresentada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (UFES), sob o Parecer nº. 2.899.442,

CAAE: 92624518.3.0000.5542.
Este trabalho objetiva trazer somente o depoimento de uma entrevistada, dentre outras
professoras e ginastas capixabas entrevistadas, cujo critério de seleção foi pautado na experiência e
contato direto com Ilona Peuker. Contemplou esse critério a professora Geny Curcio, de 101 anos, que
foi entrevistada pelas autoras deste trabalho, em 2018.
O método documental também foi utilizado, constituindo um mosaico de informações com a
oralidade, em Jornais da cidade de Vitória, na Biblioteca Municipal de Vitória, e por documentos
disponibilizados pela própria entrevistada (certificados de cursos e fotografias).

SOBRE A OUSADIA, A VANGUARDA E O PROTAGONISMO: MULHERES EM
MOVIMENTO EM PROL DA GINÁSTICA PARA TODOS
A Ginástica para Todos (GPT) recebe este nome no ano de 2007, sendo denominada
anteriormente de Ginástica Geral, pela Federação Internacional de Ginástica, e sendo
legitimada pelo maior evento de Ginástica com caráter demonstrativo em nível mundial,
organizado por esta mesma federação, a World Gymnaestrada (FIG, 2021).
E é justamente na primeira edição deste grande evento internacional que a professora
Ilona Peuker, já residente no Brasil, vai ser convidada a participar (SANTOS, 1999; ILONA
PEUKER, 2021). Convite que aceita sem hesitar, e que lhe confere um marco na história
desta modalidade no país, representando o país e trazendo essa experiência a ser divulgada
“em primeira mão”!
E este já o primeiro dado a ser analisado, pois, Ilona já era mãe de três filhos, casada, e
na década de 1950 viajou para a Europa para aprender mais sobre esse novo evento e essa
nova ginástica que estava se institucionalizando na FIG (ILONA PEUKER, 2021). E ainda
num momento no qual não tinha seu trabalho de Ginástica Rítmica estabelecido no país, e
num contexto nacional de submissão das mulheres para as atividades de trabalho (ainda mais
com “saídas” ao exterior).
Essa participação em 1953, e a bagagem que já trazia da Europa, lhe conferiu a
possibilidade de criar seu próprio grupo de Ginástica Rítmica (conforme já mencionado) e em
1957 ser a responsável pela estreia do Brasil na segunda World Gymnaestrada, em 1957
(BERNARDES, 2010). E este é um segundo marco de sua ousadia e protagonismo, dado o

cenário da época, nas palavras da entrevistada Eliana de Toledo, para o quadro Memória de
Ouro da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG, 2021):
Em 1953, Ilona foi convidada pela FIG para a edição inaugural da
Gymnaestrada, em Amsterdã, mas foi como pessoa física. Na segunda edição,
ela já conseguiu levar um grupo, que talvez tenha sido o único representante
da América Latina. Era um momento histórico muito peculiar. O mundo ainda
carregava muitas cicatrizes da Segunda Guerra Mundial, e o evento
apresentou um caráter de celebração da amizade, da união, da vida. Nesse
contexto, a participação do Brasil em 1957 foi fundamental e agregou muito
para a história da Ginástica para Todos no País.

Um terceiro marco de sua ousadia e vanguarda, estava no perfil de seu trabalho, que,
como bem assinala também a matéria, era inovador, trazendo elementos da cultura nacional
para as suas coreografias. Assim, compreendemos que Ilona, tinha como um dos seus marcos,
essa ginástica performática, fazendo uso de aparelhos alternativos, muitos deles com
características ligadas à cultura nacional, como o uso de pandeiros, tamborins, reco-recos e
coquinhos, e do mesmo modo, a professora Geny, também adotou essa característica (DIAS,
2019).
Geny Curcio trouxe para o Estado do Espírito Santo, essa ginástica que ela costumava
chamar de ginástica livre, ginástica para mulheres e em grandes grupos, que podia ser
praticada nos campos de futebol, uma apresentação de grande área. É possível compreender
melhor essa afirmação, pelos próprios dizeres de Geny Curcio:
Diante dessas experiências, eu posso dizer que eu descobri uma ginástica
livre, uma ginástica com música, né! Uma ginástica marcada. E eu passei a
utilizar o tamborim que eu conheci com a Ilona. Eu marcava o ritmo com o
tamborim, ia marcando, ia fazendo o exercício e marcando, ou então com o
auxílio do piano (GENY CURCIO, 2018).

Na narrativa de Geny Curcio, fica evidente que essa ginástica livre ensinada por Ilona
veio a ser uma descoberta que contribuiu para que Geny adquirisse técnicas e formas
alternativas de trabalho com novos materiais e uma nova percepção, que foram adquiridos por
meio da aproximação com a Ilona Peuker (TOLEDO; DIAS; PEREIRA, 2018).
Quando falamos da aproximação das duas professoras, estamos nos remetemos ao fato
de que devido as frequentes idas de Geny Curcio ao Rio de Janeiro, com intuito de adquirir
conhecimento ao lado de Ilona, a professora acabou criando um vínculo que permitiu trocas
de conhecimentos e experiências, inclusive por meio da vinda de Ilona para o Espírito Santo
em 1956 e 1957, a convite de Geny. Nesses cursos realizados no Clube do Saldanha (em

Vitória) e no Clube dos Caçadores (em Cachoeiro), e apoiados pela Secretaria de Educação,
houve registros de uma prática da ginástica em grande área, com materiais não oficiais, e
praticados por muitas mulheres (DIAS, 2019). Esse seria, portanto, um quarto marco para o
trabalho de Ilona na vanguarda com a GPT no país, embora tenhamos poucas pesquisas sobre
estas apresentações de grande área, há indícios de que foram mais promovidas a partir da
década de 1960 (com destaque para os coordenados pelo professor Boaventura da Silva –
USP) (TOLEDO, 2017).
Interessante identificar que esta postura feminista de Ilona Peuker foi inspiradora para
suas seguidoras, ginastas e professoras que com ela tiveram contato em seus cursos, como o
caso de Geny Curcio. Ela faz uma declaração da que deixa clara a sua gana pelo seu espaço e
pelo seu crescimento profissional como mulher, mesmo que para alcançar seus objetivos
profissionais, fosse necessário abrir mão de algo que na época era primoroso para a maioria
das mulheres, que era o casamento (DIAS, 2019). Todavia, as escolhas de Geny Curcio,
foram na direção contrária ao que se esperava de uma mulher na década de 1950.
Esse aqui foi o meu namorado (foto não registrada). O nome dele era Rui. A
gente estava fazendo o curso juntos. Mas, não casei com ele, foi só
namorado e acabou. Na época ele brigou comigo, porque eu fui para São
Paulo fazer meus cursos. E eu não quis ceder lugar pra ele. Eu falei: não! Eu
não vou ceder não! Eu fui classificada para ir, então eu vou! Aí ele não quis
mais saber de mim, ficou revoltado. Mas, eu reflito que não tinha que ser,
né? Aí eu fiquei solteirona (risos). Eu não podia ter namorado. Pois, se tinha
um curso: “ah! Não vai não”. Aí eu dizia: ah! Eu vou sim! Não vou?! Era
uma coisa que eu precisava e eu sei lá se casamento vai dar certo, se não der
pelo menos eu estou com o meu curso na mão, minha garantia (GENY
CURCIO, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa apontaram que diferentes tipos de ação, mas sobretudo de
atitute, constituíram ao mesmo tempo, um movimento para a disseminação e consollidação
tituição de uma nova forma de fazer ginástica, alinhada com a então Ginástica Geral (atual
GPT), assim como, um movimento de empoderamento feminino, para a liderança nesta
promoção (em cursos, viagens, festivais etc), em oposição ao que era estabelecido à época
para o papel feminino.
Por fim, apesar desse ponto salientado, é interessante valorizar e reconhecer o papel
fundamental, que as duas professoras tiveram e que por fim, são até hoje reconhecidas pelas

contribuições para a propagação da ginástica, que vão além do aspecto competitivo. A
ginástica demonstrativa é uma marca registrada na trajetória dessas duas professoras.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi analisar o protagonismo de Ilona Peuker e Geny Curcio na
Ginástica para Todos (GPT), dando destaque a contribuição feminina na consolidação dessa
prática no Brasil. Trata-se de uma pesquisa histórica, que utilizou os métodos da história
oral e documental. Foi possível identificar que Ilona Peuker foi pioneira ao representar
internacionalmente o país em eventos de GPT e trazer propostas inovadoras nos processos
coreográficos. Ambas assumiram um papel feminista, ao investirem na carreira profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Rítmica, Ginástica Moderna, História da Ginástica.
O INÍCIO DE “UMA” HISTÓRIA SOBRE A GINÁSTICA RÍTMICA NO BRASIL
A introdução da Ginástica Moderna no Brasil pôde ter se dado de diferentes formas, e
não temos ainda pesquisas que tenham adensado essa temática, e também não desejamos aqui
caminhar em direção ao “mito de origem”. Mas temos já indícios que sua primeira precursora
foi Margareth Frölich, pois:
No Brasil, esse movimento renovador da libertação corporal, caracterizado
como Ginástica Moderna, se fez pela professora Margareth Frölich,
austríaca, formada pelo mozarteum de Salzburg, que ministrou aulas no III e
IV curso de aperfeiçoamento técnico e pedagógico, promovido pelo estado
de São Paulo em 1953 e 1954 (CRAUSE, 1985, p.4).

Em concordância com Crause (1985), a professora Geny Curcio (entrevistada desta
pesquisa) também menciona que o seu primeiro contato com a Ginástica Moderna, ocorreu
por meio dos cursos ministrados pela referida professora:
[...] Recordo-me desses cursos nos anos de 1953, 1954 e 1958. Esses cursos,
em São Paulo, eram de quinze dias, onde se reunia professores do Brasil
todo. [...] Nós tínhamos cursos de esporte, ginástica, dança e outros
conteúdos que fazem parte da Educação Física. O curso era maravilhoso! 52
E foi nesse período que eu fiz aulas com a professora Margareth Frölich.
(GENY CURCIO, 2018).

No entanto, foi na década de 1950 que temos a expressiva colaboração de uma
imigrante búlgara, que depois se tornou brasileira, Ilona Peuker, que trazia consigo já uma
experiência internacional na Ginástica, e que em 1956 cria a primeira equipe de Ginástica
Rítmica Moderna (no Rio de Janeiro), o Grupo Unido de Ginastas – GUG (ILONA PEUKER,
2021). Desde então desenhou-se uma trajetória de sucesso, com a participação em eventos
internacionais, e idas a vários estados do país, para participar de festivais e ministrar cursos,
estes últimos enfatizados por uma de suas ex-ginastas:
[...] a divulgação da modalidade acontecia por meio dos cursos que a
professora Ilona ministrava por todo país. Eu tive a oportunidade de
acompanhá-la em alguns deles como assistente. [...] Esses cursos favoreciam
a divulgação e a implantação da Ginástica Feminina Moderna no país. Essa
tradição, já vinha sendo realizada pela Dona Ilona desde 1953
(BERNARDES, 2010, p.54).

Assim, neste mesmo período se iniciava o contato com a Ginástica Moderna no
estado do Espírito Santo, e uma das alunas foi a professora capixaba Geny Curcio, que
diretamente participou dos cursos ministrados por Margareth Frölich e teve contato com Ilona
Peuker, que se estendeu para além da década de 1950 (BATISTA, 2004). Um exemplo claro
da influência destas professoras para a formação de outras, que atuariam em escolas, cursos
de formação superior, clubes e associações, ensinando a modalidade.
Mas é neste cenário, aparentemente hegemônico de mulheres desenvolvendo
gradativamente uma modalidade esportiva gímnica, que surgem inquietações acerca deste
empoderamento feminino e do protagonismo, inclusive, para a promoção de outras
possibilidades de se fazer ginástica, para além das já tradicionalmente enfatizadas pelos
métodos europeus de ginástica ou por algumas desportivizadas (como a então denominada
olímpica e a rítmica moderna).
Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar o protagonismo de Ilona Peuker e Geny
Curcio na Ginástica para Todos (GPT), numa perspectiva feminista.
DETALHES DA TRAJETÓRIA
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, e de caráter histórico,
utilizando-se da metodologia da história oral, fazendo uso da entrevista temática, que prima
pela participação do indivíduo no tema do estudo (ALBERTI, 2005). A proposta da pesquisa foi

apresentada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (UFES), sob o Parecer nº. 2.899.442,

CAAE: 92624518.3.0000.5542.
Este trabalho objetiva trazer somente o depoimento de uma entrevistada, dentre outras
professoras e ginastas capixabas entrevistadas, cujo critério de seleção foi pautado na experiência e
contato direto com Ilona Peuker. Contemplou esse critério a professora Geny Curcio, de 101 anos, que
foi entrevistada pelas autoras deste trabalho, em 2018. A entrevista passou por um processo de

transcrição, textualização e transcriação, os sujeitos tiveram a oportunidade de extinguir
passagens e complementar informações. Desse modo, após aprovação da versão final, nós
fizemos o uso da respectiva entrevista.
O método documental também foi utilizado, constituindo um mosaico de informações com a
oralidade, em Jornais da cidade de Vitória, na Biblioteca Municipal de Vitória, e por documentos
disponibilizados pela própria entrevistada (certificados de cursos e fotografias).

SOBRE A OUSADIA, A VANGUARDA E O PROTAGONISMO: MULHERES EM
MOVIMENTO EM PROL DA GINÁSTICA PARA TODOS
A Ginástica para Todos (GPT) recebe este nome no ano de 2007, sendo denominada
anteriormente de Ginástica Geral, pela Federação Internacional de Ginástica, e sendo
legitimada pelo maior evento de Ginástica com caráter demonstrativo em nível mundial,
organizado por esta mesma federação, a World Gymnaestrada (FIG, 2021).
E é justamente na primeira edição deste grande evento internacional que a professora
Ilona Peuker, já residente no Brasil, vai ser convidada a participar (SANTOS, 1999; ILONA
PEUKER, 2021). Convite que aceita sem hesitar, e que lhe confere um marco na história
desta modalidade no país, representando o país e trazendo essa experiência a ser divulgada
“em primeira mão”!
E este já o primeiro dado a ser analisado, pois, Ilona já era mãe de três filhos, casada, e
na década de 1950 viajou para a Europa para aprender mais sobre esse novo evento e essa
nova ginástica que estava se institucionalizando na FIG (ILONA PEUKER, 2021). E ainda
num momento no qual não tinha seu trabalho de Ginástica Rítmica estabelecido no país, e
num contexto nacional de submissão das mulheres para as atividades de trabalho (ainda mais
com “saídas” ao exterior).
Essa participação em 1953, e a bagagem que já trazia da Europa, lhe conferiu a
possibilidade de criar seu próprio grupo de Ginástica Rítmica (conforme já mencionado) e em

1957 ser a responsável pela estreia do Brasil na segunda World Gymnaestrada, em 1957
(BERNARDES, 2010). E este é um segundo marco de sua ousadia e protagonismo, dado o
cenário da época, nas palavras da entrevistada Eliana de Toledo, para o quadro Memória de
Ouro da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG, 2021):
Em 1953, Ilona foi convidada pela FIG para a edição inaugural da
Gymnaestrada, em Amsterdã, mas foi como pessoa física. Na segunda edição,
ela já conseguiu levar um grupo, que talvez tenha sido o único representante
da América Latina. Era um momento histórico muito peculiar. O mundo ainda
carregava muitas cicatrizes da Segunda Guerra Mundial, e o evento
apresentou um caráter de celebração da amizade, da união, da vida. Nesse
contexto, a participação do Brasil em 1957 foi fundamental e agregou muito
para a história da Ginástica para Todos no País.

Um terceiro marco de sua ousadia e vanguarda, estava no perfil de seu trabalho, que,
como bem assinala também a matéria, era inovador, trazendo elementos da cultura nacional
para as suas coreografias. Assim, compreendemos que Ilona, tinha como um dos seus marcos,
essa ginástica performática, fazendo uso de aparelhos alternativos, muitos deles com
características ligadas à cultura nacional, como o uso de pandeiros, tamborins, reco-recos e
coquinhos, e do mesmo modo, a professora Geny, também adotou essa característica (DIAS,
2019).
Geny Curcio trouxe para o Estado do Espírito Santo, essa ginástica que ela costumava
chamar de ginástica livre, ginástica para mulheres e em grandes grupos, que podia ser
praticada nos campos de futebol, uma apresentação de grande área. É possível compreender
melhor essa afirmação, pelos próprios dizeres de Geny Curcio:
Diante dessas experiências, eu posso dizer que eu descobri uma ginástica
livre, uma ginástica com música, né! Uma ginástica marcada. E eu passei a
utilizar o tamborim que eu conheci com a Ilona. Eu marcava o ritmo com o
tamborim, ia marcando, ia fazendo o exercício e marcando, ou então com o
auxílio do piano (GENY CURCIO, 2018).

Na narrativa de Geny Curcio, fica evidente que essa ginástica livre ensinada por Ilona,
veio a ser uma descoberta que contribuiu para que Geny adquirisse técnicas e formas
alternativas de trabalho com novos materiais e uma nova percepção, que foram adquiridos por
meio da aproximação com a Ilona Peuker (TOLEDO; DIAS; PEREIRA, 2018).
Quando falamos da aproximação das duas professoras, estamos nos remetemos ao fato
de que devido as frequentes idas de Geny Curcio ao Rio de Janeiro, com intuito de adquirir
conhecimento ao lado de Ilona, a professora acabou criando um vínculo que permitiu trocas

de conhecimentos e experiências, inclusive por meio da vinda de Ilona para o Espírito Santo
em 1956 e 1957, a convite de Geny. Nesses cursos realizados no Clube do Saldanha (em
Vitória) e no Clube dos Caçadores (em Cachoeiro), e apoiados pela Secretaria de Educação,
houve registros de uma prática da ginástica em grande área, com materiais não oficiais, e
praticados por muitas mulheres (DIAS, 2019). Esse seria, portanto, um quarto marco para o
trabalho de Ilona na vanguarda com a GPT no país, embora tenhamos poucas pesquisas sobre
estas apresentações de grande área, há indícios de que foram mais promovidas a partir da
década de 1960 (com destaque para os coordenados pelo professor Boaventura da Silva –
USP) (TOLEDO, 2017).
Interessante identificar que esta postura feminista de Ilona Peuker foi inspiradora para
suas seguidoras, ginastas e professoras que com ela tiveram contato em seus cursos, como o
caso de Geny Curcio. Ela faz uma declaração que deixa explícita a sua gana pelo seu espaço e
pelo seu crescimento profissional como mulher, mesmo que para alcançar seus objetivos
profissionais, fosse necessário abrir mão de algo que na época era primoroso para a maioria
das mulheres, que era o casamento (DIAS, 2019). Todavia, as escolhas de Geny Curcio,
foram na direção contrária ao que se esperava de uma mulher na década de 1950.
Esse aqui foi o meu namorado (foto não registrada). O nome dele era Rui. A
gente estava fazendo o curso juntos. Mas, não casei com ele, foi só
namorado e acabou. Na época ele brigou comigo, porque eu fui para São
Paulo fazer meus cursos. E eu não quis ceder lugar pra ele. Eu falei: não! Eu
não vou ceder não! Eu fui classificada para ir, então eu vou! Aí ele não quis
mais saber de mim, ficou revoltado. Mas, eu reflito que não tinha que ser,
né? Aí eu fiquei solteirona (risos). Eu não podia ter namorado. Pois, se tinha
um curso: “ah! Não vai não”. Aí eu dizia: ah! Eu vou sim! Não vou?! Era
uma coisa que eu precisava e eu sei lá se casamento vai dar certo, se não der
pelo menos eu estou com o meu curso na mão, minha garantia (GENY
CURCIO, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa apontaram diferentes tipos de ações, mas sobretudo de
atitutes, as professoras constituíram ao mesmo tempo, um movimento para a disseminação e
consolidação de uma nova forma de fazer ginástica, alinhada com a então Ginástica Geral
(atual GPT), assim como, um movimento de empoderamento feminino, para a liderança nesta
promoção (em cursos, viagens, festivais etc), em oposição ao que era estabelecido à época
para o papel feminino.

Por fim, apesar desse ponto salientado, é interessante valorizar e reconhecer o papel
fundamental, que as duas professoras tiveram e que por fim, são até hoje reconhecidas pelas
contribuições para a propagação da ginástica, que vão além do aspecto competitivo. A
ginástica demonstrativa é uma marca registrada na trajetória dessas duas professoras.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e apresentar os principais os
resultados e desafios do projeto desenvolvido no Centro de Memória Inezil Penna Marinho
(CEME) da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (EEFD/UFRJ). Embora seja um trabalho contínuo, o projeto representa um momento
de consolidação de determinadas práticas.
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Formação de professores; Escola de
Educação Física e Desportos UFRJ.
INTRODUÇÃO
O Centro de Memória Inezil Penna Marinho (CEME) foi criado em 2001 e os
objetivos principais consistiam na “recuperação”, preservação e divulgação de fontes
históricas da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) e no desenvolvimento de linhas
de pesquisa ligadas à História da Educação Física e do Esporte. No ano de 2009, ocorreu a
elaboração de um projeto de pesquisa e extensão com o intuito dar continuidade ao tratamento
dado aos documentos e ao processo de organização feito anteriormente.
Atualmente, o trabalho é desenvolvido por três pesquisadores e supervisionado por
uma historiadora que é responsável por organizar e salvaguardar a documentação. O referido
projeto foi formulado pelo Núcleo de Estudos Sociocorporais e pedagógicos em Educação
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Física e Esportes (NESPEFE) e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto
de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ)2.
Este “segundo momento” de organização e sistematização do CEME completa 12
anos em 2021 e, embora seja um trabalho contínuo, o projeto apresenta um processo de
consolidação de determinadas práticas e ideias. Sendo assim, o presente trabalho tem como
objetivo analisar e apresentar os principais resultados e desafios do projeto de pesquisa e
extensão desenvolvido no CEME da EEFD/UFRJ.
UMA PRÁTICA PERMEADA POR DESAFIOS
O Centro de Memória está situado na sala de troféus da EEFD/UFRJ indicando um
ambiente muito peculiar de trabalho, pois ao mesmo tempo em que o visitante está em uma
espécie de museu que tem como intuito apresentar as glórias esportivas de seus atletas do
passado, o mesmo também está em local de preservação documental de origens extremamente
variadas. Recentemente, houve um investimento a partir da compra de novos aparelhos
eletrônicos, como computadores, impressoras e scanners, facilitando o trabalho de
catalogação/digitalização da documentação que ainda se encontra, na sua quase totalidade, em
ótimo estado de conservação. Essas conquistas são justificadas por um processo de
valorização da sua própria memória realizado dentro da instituição.
Entretanto, o processo de desmonte das universidades e de falta de recursos fez com
que as conquistas relatadas anteriormente fossem tão somente a memória de um momento
passado. Ainda que os arquivos brasileiros enfrentem, de forma geral, sérios problemas
inerentes ao serviço público, como falta de pessoal, de instalações propícias para o
desenvolvimento da pesquisa e de recursos para financiar o trabalho de preservação
(BACELLAR, 2008), o CEME sempre foi encarado pelos participantes do projeto como um
local igualmente acolhedor e desafiador.
Acolhedor pelo ambiente que é construído e pensado como espaço de pesquisa,
consulta e convivência, uma vez que a ideia de deixar um arquivo vivo é fazendo com que as
pessoas possam circular por ele e interagir com a documentação. Essa concepção contribui
para minimizar o trabalho solitário do historiador/pesquisador que fica entre as paredes de um

O projeto inicial foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IESC/UFRJ no parecer nº
76/2011, processo nº 26/2011.
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cômodo, convivendo com constantes peculiaridades e esbarrando, fortuitamente, em
momentos reveladores para o seu trabalho, seja por um documento que modifica totalmente o
seu olhar ou pela falta de outro que muda o caminho de investigação.
Desafiador pelo fato de algumas práticas caminharem no sentido contrário do projeto,
como o descarte de documentação sem o conhecimento da historiadora responsável, a
dispersão dos documentos entre os departamentos da Escola, dificultando o trabalho de
organização/catalogação e até mesmo o desaparecimento sem justificativa do maquinário.
Desse modo, o trabalho desenvolvido pelo CEME procurou modificar determinadas
ações e dirimir alguns problemas. Logo, a prática denominada pela instituição por
“reciclagem”, ou seja, o descarte de documentos sem finalidade aparente, passou a ser
supervisionada pela historiadora do Centro de Memória, impedindo que os papéis fossem
descartados sem uma avaliação prévia. Muitos documentos que compõem os catálogos do
CEME atualmente foram retirados da lista de descarte.
A transferência de parte do arquivo dos departamentos para o CEME evitou que a
documentação se perdesse. Foi realizada uma divisão a partir do tipo/classificação dos
documentos e o destino de cada um está predefinido em apenas dois locais neste momento,
uma parte fica sob responsabilidade do CEME e a outra em mais um arquivo também situado
na EEFD/UFRJ.
As alternativas encontradas para legitimar o CEME enquanto parte integrante da
instituição foram fundamentais para que houvesse a reafirmação de um compromisso com a
universidade.
O COMPROMISSO COM A UNIVERSIDADE E OS PILARES DE ATUAÇÃO
Nesses 12 anos de projeto, o compromisso com a universidade sempre esteve nos
horizontes de cada prática/medida realizada entres as paredes do CEME. A concretização
desse compromisso ocorreu a partir de quatro pilares: 1) organização e catalogação da
documentação; 2) divulgação e disponibilização do acervo; 3) aprimoramento das ações a
partir das ferramentas digitais disponíveis; 4) transformação do espaço em um arquivo vivo.
Tal como foi apresentado anteriormente, de um modo geral, os documentos “tratados”
no CEME encontram-se em bom estado de conservação e poucos estão danificados ou
isolados devido aos casos de mofo e/ou umidade. Todos os documentos passam por um

processo de catalogação e armazenamento em pastas cuja classificação é feita de acordo com
o ano e o tipo.
Além dos documentos oriundos da própria instituição, o projeto contribui com a
produção de fontes orais filmadas, gravadas e transcritas com professores da Escola ainda em
exercício no cargo ou aposentados. Essas entrevistas motivaram a realização de encontros
denominados “tardes de saudade”, no qual a historiadora do CEME se encontra com um
professor da EEFD/UFRJ e faz uma entrevista acerca das suas experiências na escola.
A organização e catalogação da documentação representa um momento de
responsabilidade pelo fato do arquivo representar espaço de memórias dentro da Escola e
proporcionar experiências que podem definir o rumo de uma pesquisa para quem estiver
consultando e analisando esse material. De acordo com Thomas (2000), embora o pesquisador
tenha uma pergunta geradora ou dúvida antes de entrar no arquivo, o acervo investigado
constantemente proporciona novas questões à pesquisa.
É neste momento que o segundo pilar do projeto entra em cena, pois o modo como o
acervo é disponibilizado e divulgado deve levar em consideração os percalços da vida do
pesquisador de arquivo. Conquanto o caráter disperso de alguns documentos e até mesmo os
(des) caminhos do acervo possam indicar outras alternativas para a pesquisa, considera-se
relevante compreender que cada documento tem um valor relativo imbricado à possibilidade
de coerência com os outros (LOPES & GALVÃO, 2001). Todo documento, inclusive o mais
anômalo pode ser encaixado em uma série (GINZBURG, 2007) ou em uma pesquisa.
Para os pesquisadores que moram no Estado do Rio de Janeiro, as visitas ao acervo
físico do CEME são opções geralmente utilizadas, pois a facilidade de manusear os
documentos e, principalmente, a possibilidade de tirar dúvidas com a historiadora responsável
representam dois fatores diferenciais. Já para os pesquisadores que não são do Estado ou
possuem dificuldades de locomoção, o Centro Memória conta com um acervo digital, ainda
em construção, no qual estão disponíveis o catálogo e a documentação digitalizados.
Nesse sentido, o terceiro pilar, voltado para o aprimoramento das ações a partir das
ferramentas digitais disponíveis, tem sido fundamental para o desenvolvimento do projeto.
Principalmente com o agravamento da pandemia no Brasil e o fechamento necessário dos
portões da universidade, buscou-se uma alternativa simples e financeiramente possível para
que o CEME continuasse atuando. Dentre as possibilidades, o uso de um espaço específico no

site da escola foi cogitado, mas os preceitos éticos que envolviam a consulta de determinados
arquivos que não estavam em domínio público dificultaram a continuidade da ideia.
A opção analisada no momento é o uso de uma nuvem institucional acessada apenas a
partir de uma senha. Todos os documentos que não se configuram como domínio público
estão protegidos por essa senha e, a depender da fonte consultada, como no caso das
transcrições das entrevistas, o pesquisador deve apresentar o protocolo de um Comitê de Ética
em Pesquisa. Embora promissora, a nuvem ainda passa por ajustes e deverá ser aprovada
pelas instâncias superiores até que seja disponibilizada aos pesquisadores.
Por fim, o quarto pilar representaria o resultado do trabalho executado pelos pilares
anteriores, pois a transformação do espaço do CEME em um arquivo vivo está diretamente
relacionada aos processos que o compõem. Ainda que a Sala de Troféus da EEFD/UFRJ não
seja um museu propriamente dito, frequentemente recebe a visita de estudantes da rede
pública de ensino e de alunos do curso de Licenciatura. Sendo assim, julga-se relevante não
apenas colaborar para a divulgação e organização do Centro de Memória, mas também
contribuir para a investigação, desconstrução e desnaturalização dos seus documentos.
Assim como o Centro de Memória pode ser visto como um espaço de consulta, de
aprendizado e de questionamentos, também deve ser encarado como um local de contato e de
interação, pois a possibilidade do visitante (re) criar o que lhe é apresentado faz parte desse
processo (SILVA, et al., 2017). Os documentos organizados representam a conformação
diversas vidas de “carne e osso”, e indicam, principalmente, as formas de relação entre os
sujeitos de um período.

THE MEMORY CENTER OF THE ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS OF UFRJ: BETWEEN THE CHALLENGES AND THE
COMMITMENT WITH THE UNIVERSITY
ABSTRACT
The work aims to analyze the challenges and results of a project developed in the Centro de
Memória Inezil Penna Marinho (CEME) located in the Escola de Educação Física e
Desportos of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ). The project and its
ideas present a consolidation moment, even though it is a work in progress.
KEYWORDS: History of Physical Education; Teacher training; Escola de Educação Física e
Desportos UFRJ.

EL CENTRO DE MEMORIA DE LA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTOS DE LA UFRJ: ENTRE LOS DESAFÍOS Y EL
COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo analizar y presentar los principales resultados y desafíos del
proyecto desarrollado en el Centro de Memória Inezil Penna Marinho (CEME) de la Escola
de Educação Física e Desportos de la Universidade Federal do Rio de Janeiro
(EEFD/UFRJ). El proyecto representa un momento de consolidación, aunque sea un trabajo
constante.
PALABRAS CLAVES: Historia de la Educación Física; Formación de maestros; Escola de
Educação Física e Desportos UFRJ.
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RESUMO
Na década de 1950, ações dinamizadoras marcaram a formação de professores de Educação
Física no Estado do Pará. Nessa época, os JOPAGICOS contribuíram para a efetivação dos
primeiros Cursos Preparatórios a Exames de Suficiência em Educação Física, promovidos
pela CADES e pela DEF/MEC. Os cursos, por sua vez, apresentaram-se como recursos para
a divulgação de novos conceitos e métodos para os professores que atuavam nos
JOPAGICOS e nas escolas paraenses da segunda metade do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; cursos preparatórios; exames de suficiência.
INTRODUÇÃO
Na década de 1950, ações dinamizadoras marcaram a formação de professores de
Educação Física no Estado do Pará, como a reorganização do Serviço de Educação Física, em
1951 (PARÁ, 1951); a organização dos Jogos Paraenses Ginásios-Colegiais (JOPAGICOS),
em 1955; os cursos promovidos pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino
Secundário (CADES) e pela Divisão de Educação Física (DEF) do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), a partir de 1956; e a certificação de professores auxiliares de Educação Física
concedida pela Escola Normal.
Nas várias edições dos JOPAGICOS, a figura do professor de Educação Física sempre
se fazia presente, seja durante a realização de demonstrações de ginástica, na abertura dos
jogos, ou na preparação de equipes estudantis. Por ser um dos seus espaços de atuação, os
JOPAGICOS possibilitaram trazer à tona um quadro de precariedades relativas à formação
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docente em Educação Física, o que levou autoridades locais a efetuarem algumas ações, como
a realização de Cursos Preparatórios a Exame de Suficiência em Educação Física.
Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo compreender quais implicações tiveram a
realização dos Cursos de Preparatórios a Exame de Suficiência em Educação Física para a
formação de professores na década de 1950. O presente estudo surge a partir da revisão e
reflexão do que se tem registrado e disponível em literatura. Trata-se, portanto, de um estudo
bibliográfico (SEVERINO 2007), no qual foram selecionadas fontes documentais que versam
acerca dos Cursos Preparatórios a Exame de Suficiência em Educação Física para confrontálos com estudos que dialogam sobre a formação de professores de Educação Física na
segunda metade do século XX.
CONSTATAÇÕES ADVINDAS DA ORGANIZAÇÃO DOS “JOPAGICOS”
A primeira edição do JOPAGICOS, organizada pelo Centro Propagador das Ciências
do Grupo Escolar Visconde de Souza Franco, em setembro de 1955 (SANTOS, 1985), teve
cerimônias de abertura e encerramento realizadas no estádio da Tuna Luso Comercial
(SILVA, 2016). Idealizado e desenvolvido pelo professor Antonio Gomes Moreira Junior, a
organização dos JOPAGICOS tinha, inicialmente, o intuito de integrar diferentes instituições
de ensino. A denominação “Ginásio-Colegiais” era proveniente da participação de alunos dos
cursos ginasial e colegial.
Oficializados somente no ano de 1964, por meio do Decreto n°4.444, de 24 de agosto
do mesmo ano (SANTOS, 1985), os JOPAGICOS marcaram a vida de milhares de
adolescentes que participaram de suas várias edições ao longo das décadas de 1950 e 1960
(SILVA, 2016). Nos JOPAGICOS, o esporte aparecia com centralidade; contudo, a Ginástica
também se fazia presente por meio das demonstrações públicas que ocorriam na abertura,
sendo exibidas por grandes grupos de estudantes em campos de futebol.
Segundo Santos (1985), os JOPAGICOS tiveram grande repercussão na sociedade
paraense e diversas constatações surgiram da organização de suas várias edições, como a
ausência de instalações desportivas e que os professores não estavam devidamente habilitados
para atender às necessidades das equipes estudantis.

OS CURSOS PREPARATÓRIOS A EXAMES DE SUFICIÊNCIA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA REALIZADOS NO PARÁ A PARTIR DE 1956
Em razão das constatações evidenciadas pelos JOPAGICOS, as autoridades locais
responsáveis pela Educação e pela Educação Física, como aquelas à frente do Serviço de
Educação Física, reconheceram a necessidade de formação dos professores encarregados do
treinamento das equipes estudantis, com o objetivo de participar dos JOPAGICOS e de
competições em nível nacional, visto que a cada ano que passava, os JOPAGICOS ganhavam
destaques no calendário esportivo estudantil do Estado (SANTOS, 1985).
Na época, os Cursos Preparatórios a Exames de Suficiência em Educação Física se
mostraram importantes recursos para divulgação de novos conceitos e métodos para os
professores que atuavam nos JOPAGICOS, seja com os esportes (atletismo, natação,
basquetebol, arco e flecha, entre outros), ou nas demonstrações com brinquedos cantados,
ginástica e dança. A implementação desses cursos ainda foi fundamental para difundir e
intensificar o ensino da Educação Física nas escolas, visto que habilitava professores para o
ensino primário e secundário.
O primeiro Curso Preparatório a Exames de Suficiência realizado no Pará, em 1956,
intitulava-se Curso Intensivo e foi realizado na Faculdade de Filosofia do Pará. Conforme
registrado em uma publicação do jornal Folha do Norte, do dia 28 de junho de 1956, o curso
durou 30 dias, com início no dia 2 de julho, e foi ministrado por meio de aulas teóricas e
práticas, abordando aspectos pedagógicos e conhecimentos específicos, como ginástica,
pequenos e grandes jogos, desportos, assuntos de natureza médica e assunto de natureza
pedagógica.
Além do Curso Intensivo, outros foram realizados pela CADES e pela DEF/MEC, nos
anos seguintes, também com as mesmas finalidades do primeiro. Quando findavam os cursos,
os alunos realizavam os Exames de Suficiência, os aprovados recebiam o título de professores
especializados ou auxiliares de Educação Física, e a licença e/ou continuação de sua
habilitação para ministrar aulas em estabelecimentos escolares, preenchendo lacunas relativas
à falta de professores para ensinar esta atividade nas escolas, tanto no ensino primário quanto
no ensino secundário. Além disso, por meio desses cursos, professores tornaram-se mais
preparados para atender às necessidades das equipes estudantis nos JOPAGICOS.

Segundo Santos (1985), a partir da efetivação desses cursos, aumentou o número de
escolas participantes nos JOPAGICOS, um fato que, segundo o mesmo autor, pode ter
contribuído para o surgimento de uma Escola de Educação Física no Pará, devido à
necessidade de continuar preparando professores para atuarem nesse evento esportivo.
Desse modo, os docentes que participaram dos Cursos de Preparatórios a Exames de
Suficiência em Educação Física tiveram a oportunidade de acumular conhecimentos teóricos
e práticos que os levaram a aprender e ensinar as técnicas e regras dos esportes e, também, de
outras práticas esportivas. Esses cursos foram ministrados por professores locais, de outros
estados e de outros países, e tinham a proposta de “[...] difusão e transmissão de ideias,
conceitos, práticas e valores educacionais ainda pouco explorados na história da Educação
Física brasileira da segunda metade do século XX” (LIMA; LINHALES, 2014, p. 1501).
Cabe ressaltar que, na década de 1950, a necessidade de inserir a Educação Física no
debate educacional mais amplo envolveu diversas instituições e sujeitos em um movimento
de reorientação dos processos didático-metodológicos (CUNHA, 2017). Segundo a autora, à
frente desse movimento estavam professores, muitos deles instalados em postos de
representação nos órgãos departamentais do governo, nas associações profissionais e nas
escolas de formação de professores, que admitiam a necessidade de fazer progredir e
aperfeiçoar a Educação Física brasileira e que utilizavam espaços como periódicos,
congressos, seminários e cursos para dar visibilidade aos seus ideais, “[...] como estratégia de
legitimação de novos modos de pensar e fazer Educação Física” (p. 14).
Nesse cenário, a abrangência em nível nacional da CADES e da DEF/MEC,
indubitavelmente, muito contribuíram para as ideias de desenvolvimento da Educação Física
brasileira difundidas na segunda metade do século XX. No caso específico do Pará, suas
contribuições surgem a partir de 1956, após constatada a necessidade de formar o
professorado da área no Estado mediante a organização dos JOPAGICOS.
Em suma, para atender ao descompasso quanto à formação de professores de
Educação Física e elevar o nível dos JOPAGICOS, foram instituídos, no Pará, a partir de
1956, os Cursos Preparatórios a Exames de Suficiência em Educação Física fomentados pela
CADES (SANTOS, 1985) e pela DEF/MEC. Tais iniciativas representam ações
dinamizadoras na história de formação docente em Educação Física no Estado, tendo em vista
as suas contribuições à habilitação de professores para atuarem no ensino secundário,

primário e nos JOPAGICOS o que, por consequência, contribuiu para o desenvolvimento da
Educação Física nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na década de 1950, mais especificamente no ano de 1955, organizaram-se, pela
primeira vez, os JOPAGICOS. No ano seguinte, em 1956, os Cursos Preparatórios a Exames
de Suficiência em Educação Física foram implementados a partir de ações de autoridades
locais que, mediante constatações evidenciadas pelos JOPAGICOS, reconheceram a
necessidade de formar e habilitar professores na área.
A presente pesquisa objetivou compreender quais implicações tiveram a realização
dos Cursos de Preparatórios a Exame de Suficiência em Educação Física para a formação de
professores na década de 1950. Como resultado, evidenciou-se que os referidos cursos
contribuíram para atender ao descompasso quanto à formação de professores de Educação
Física, visto que se mostraram importantes recursos para divulgação de novos conceitos e
métodos para os professores que atuavam nos JOPAGICOS e nas escolas da época. Além
disso, esses cursos que eram promovidos pela CADES e pela DEF/MEC contribuíram para
habilitar professores para o ensino primário e secundário.
Os JOPAGICOS pode ser considerado, portanto, um marco para o desenvolvimento da
Educação Física paraense. Suas contribuições para formar professores na área podem ir além
da década de 1950, influenciando até mesmo a criação de uma Escola de Educação Física nas
décadas seguintes (SANTOS, 1985). Por esse motivo, aponta-se para a necessidade de
efetivação de mais pesquisas a respeito desse fenômeno histórico, ainda pouco explorado na
literatura paraense.

THE “JOPAGICOS” AND THE TRAINING OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN THE 1950S
ABSTRACT
In the 1950s, events marked the training of Physical Education teachers in the State of Pará.
At that time, JOPAGICOS contributed to the implementation of the first Preparatory Courses
for Sufficiency Exams in Physical Education, promoted by CADES and DEF / MEC. The
courses, in turn, presented themselves as resources for the dissemination of new concepts and
methods for teachers who worked in JOPAGICOS and in Pará schools in the second half of
the 20th century.
KEYWORDS: teacher training; preparatory courses; sufficiency exams;

LOS “JOPAGICOS” Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS AÑOS 50
RESUMEN
En la década de 1950, los hechos marcaron la formación de los docentes de Educación
Física en el Estado de Pará, momento en el que JOPAGICOS contribuyó a la implementación
de los primeros Cursos Preparatorios de Pruebas de Suficiencia en Educación Física,
promovidos por CADES y DEF / MEC. Los cursos, a su vez, se presentaron como recursos
para la difusión de nuevos conceptos y métodos para los profesores que trabajaron en
JOPAGICOS y en las escuelas de Pará en la segunda mitad del siglo XX.
PALABRAS CLAVES: formación de profesores; cursos preparatorios; pruebas de
suficiencia;
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RESUMO
Este artigo analisou as influências que marcaram a cobrança dos testes de Aptidão Física
desde o primeiro processo de ingresso discente na ENEFD, em 1939. Notou-se que essa
exigência era coerente com o perfil profissional desejado e se constituía como um
prolongamento da visão de ensino do instrutor militar. Portanto, os testes representavam um
mecanismo identitário da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Testes de Aptidão Física; ENEFD; História da Educação Física.
INTRODUÇÃO
[...] O exame constatou de provas físicas e intelectuais, tendo havido antes
exame rigoroso, realizado na Escola de Educação Física do Exército, no
Centro de Saúde nº 3, na Prefeitura do Distrito Federal e na Policlínica
Militar, cujos diretores se prontificaram, por solicitação da diretoria da
Escola, a colaborar nesse trabalho inicial, sendo digna de todos os louvores
essa cooperação valiosa, sem a qual não houvera sido feita a seleção
necessária dos candidatos, sob o ponto de vista da saúde física. (ROLIM,
1940, p. 1-2, grifos do autor)

Este trecho faz parte do relatório do Diretor da Escola Nacional de Educação Física e
Desportos (ENEFD), Major Ignacio Rolim, sobre o primeiro ano letivo da instituição. Como
se vê, os exames médicos e as provas físicas já constituíam o processo vestibular desde a
fundação da ENEFD.
Embora seja difícil determinar sua origem, os testes de Aptidão Física eram comuns
para o ingresso nas escolas de formação em Educação Física ao longo de quase todo século
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.
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XX. Dessa forma, cabe discutir a presença desses testes a partir do momento de fundação da
ENEFD. Afinal, quais foram os fatores que influenciaram a obrigatoriedade?
Este trabalho analisou as influências que marcaram a cobrança dos testes de Aptidão
Física no processo de ingresso aos cursos oferecidos pela ENEFD em 1939, ano de sua
fundação, a partir de um ponto de vista histórico.
A SISTEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E OS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA
É consenso que a História da Educação Física mantém relações estreitas com as
instituições militares acerca de sua estruturação e sistematização profissional. Dois indícios
dessa relação na ENEFD foram expostos no relatório citado: a participação da EsEFEx no
primeiro processo seletivo e a presença de militares em cargos importantes, ilustrada pelo
próprio Diretor, o Major Rolim.
Assim, não se pode pensar a exigência dos testes desconsiderando essas relações. Por
outro lado, no início do século XX, já havia um movimento de maior preocupação com os
tratos do corpo em nome da modernidade a partir das teorias médico-higienistas e eugênicas.
Considerar esses dois fatores significa, de certo modo, subsidiar a discussão dos testes como
uma tradição inventada2 (HOBSBAWN, 1997).
No que tange à ENEFD, destaca-se que a ideia de criação de uma Escola Nacional
ligada a uma Universidade, antes objeto de embate, ganhou mais adeptos durante o Estado
Novo (MELO, 1996). Outro passo importante foi criação da Divisão de Educação Física
(DEF), responsável pela direção das atividades relacionadas à Educação Física no Brasil e,
inicialmente, dirigida pelo Major João Barbosa Leite.
Nota-se que as relações entre os militares e o processo de estruturação da área
caminharam de maneira próxima, o que impactou na valorização de certas práticas e discursos
pedagógicos sobre o que significava ser professor de Educação Física à época. A respeito da
pedagogia das instituições militares, Ferreira Neto (1999) expõe que, sobretudo, no início do
século XX, esta estava fadada a promover a manutenção da hierarquia e disciplina, sendo alvo
central a preparação da tropa para guerra. Ou seja, embora a preparação fosse de diferentes

Por tradição inventada se entende um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica que visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição (HOBSBAWN, 1997).
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formas, o interesse institucional pela prática interferia diretamente na pedagogia de ensino
militar.
Por conseguinte, os regulamentos de ensino no Exército seguiam duas formulações em
sua base: a objetividade do ensino e a praticidade dos métodos e processos. Isso acabou por
privilegiar algumas formas de transmissão de conhecimentos, em ordem de preferência:
método da demonstração; da ilustração; e da exposição (FERREIRA NETO, 1999). Não à toa
que o “saber-fazer” se instituiu como uma orientação geral para o sistema de ensino militar.
No entanto, configurou-se como uma regra para a Educação Física, independentemente se
ocorria no meio civil ou militar (FERREIRA NETO, 1999).
Esta concepção permaneceu, em princípio, na formação civil em Educação Física na
ENEFD, sinalizando justamente o “prolongamento da visão de ensino do instrutor militar” e o
choque com os objetivos almejados na esfera militar e civil. Tal permanência pode ser
percebida na análise de Grunennvaldt (1997) do discurso do Ministro da Educação e Saúde,
Gustavo Capanema, acerca das características necessárias para um professor da ENEFD.
Segundo as palavras do ministro: “Deverão ser professores instruídos, possuidores da ciência
e da técnica dos exercícios físicos, e capazes de os empregar como meios eficientes de
melhorar a saúde e dar ao corpo solidez, agilidade e harmonia” (p. 93).
Sobre as nuanças da concepção do profissional de Educação Física, Silva (2013)
adverte que desde o Curso de Emergência, voltados para a formação do quadro docente inicial
da ENEFD, já havia uma divisão entre áreas, com a cientificidade dos médicos e o olhar
prático dos praticantes de atividades físicas e dos militares. Outro indício dessa concepção de
professor instrutor/técnico foi apresentado pela Portaria n. 668 de 24 de dezembro de 1943.
Conforme Oliveira (1991), essa portaria instituía que nenhum candidato ao vestibular em
Educação Física poderia ter mais de trinta anos, com a exceção aos pretendentes do curso de
Medicina da Educação Física e Desportos, cuja idade máxima era de quarenta anos. Tal
direcionamento foi seguido para a seleção de professores em disciplinas tratadas como
práticas na ENEFD (PINTOR, 1995).
Pautada no Método Francês, a presença dos testes de Aptidão Física oferece indícios
da similaridade das competências exigidas na formação civil do professor e da formação
militar do instrutor, baseadas na busca do vigor e da ideia de saúde vigente. Essa ideia vai ao

encontro da análise de Goellner (1992): a Educação Física por vir de uma tradição militar
absorveu parte de suas ideologias.
Nessa linha, a exigência dos testes era, até certo ponto, coerente com o perfil
profissional desejado, reforçando a ideia de reconhecimento desse professor a partir de
características de desempenho físico. Deste modo, os testes podem ser vistos como uma
tradição inventada (HOBSBAWN, 1997) nos cursos civis de formação em Educação Física
ao dar continuidade histórica e identitária à visão de instrutor militar.
Sobre a relação da exigência dos testes com a adoção do Método Francês, há alguns
pontos importantes, sobretudo, acerca das regras gerais para a aplicação do Método. Este item
foi sistematizado no 7º Regulamento Geral de Educação Física, vinculado à ginástica aplicada
de Georges Demeny e também à ginástica natural de Georges Hébert, em quatro regras: a)
grupamento dos indivíduos; b) adaptação do exercício; c) atração do exercício; e d)
verificação periódica da instrução (MARINHO, 1958).
Destaca-se aqui a primeira regra que determinava os valores físicos de cada um para o
agrupamento dos indivíduos a partir de fichas médico-biométricas ou certificados de
Educação Física (MARINHO, 1958), com intuito de homogeneizar os indivíduos em grupos,
classificando-os como normais ou anormais. Ademais, ratificando a valorização do “saberfazer” no âmbito militar, Marinho (1958) ressaltou que o próprio Regulamento Geral de
Educação Física, advindo da Escola Joinville-le-Pont e com influência militar, sugeria o
seguinte processo pedagógico para o ensino: 1) enunciar o movimento e demonstrar sua
execução; 2) executar o movimento decompondo-o; 3) fazer executar o movimento em
cadência variável, compatível com o grau de habilidade do aluno. No Regulamento Geral,
explicitava-se ainda a ideia de que a bagagem profissional teria pouco valor se,
simultaneamente, os professores de Educação Física não exaltassem uma cultura viril e moral
pautada em exemplos de energia, vontade, coragem e dedicação (MARINHO, 1958).
Assim, o professor de Educação Física deveria ser um representante dos valores
descritos, pois demonstrar fisicamente essas características era tratado como uma declaração
fidedigna da competência em construir uma retidão de comportamentos e posturas (SOARES;
FRAGA, 2003). Em consonância com a ideia da relação entre o saber-fazer e a capacidade em
ensinar, expõe-se um relatório produzido pelo professor Waldemar Areno, catedrático de
Anatomia Humana e Higiene Aplicada na ENEFD, sobre a viagem ao Norte do Brasil para

selecionar candidatos a bolsas de estudo na Escola em 1948. Ao relatar que, até então, o
recrutamento dos candidatos às bolsas ocorria sem qualquer seleção, inclusive das condições
de saúde e de aptidão física, Areno (1948) avaliava que não se respeitava as exigências
mínimas para a natureza do curso. Segundo o professor, a ENEFD recebia muitos sujeitos
sem as aptidões necessárias, o que culminava na formação de maus profissionais.
Com isso, o “saber-fazer” na Educação Física estava não somente atrelado ao papel do
exercício físico em termos fisiológicos, mas também à esfera moral. No final, os professores
de Educação Física eram representados como anunciadores da saúde, vendedores de força,
beleza, robustez, vigor e formador de caráter (SOARES; FRAGA, 2003) numa sociedade em
que o corpo adquiriu um papel privilegiado na crença da transformação social.
Nessa direção, reconhece-se a importância das influências militares (e também
médicas) por cederem prestígio e fundamentação para a área em sua construção e
consolidação. Todavia, simultaneamente, trouxeram tendências filosóficas e ideológicas em
suas raízes, o que culminaram na reprodução e criação de certas práticas na Educação Física
(MELO, 1996), dentre elas a exigência de testes de Aptidão Física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exigência dos testes era legitimada pela história da estruturação profissional na área
e, também, pelo reconhecimento do trato do corpo na sociedade, a partir de uma visão
anatomofisiológica. Em suma, os testes serviam como um mecanismo identitário dos
professores de Educação Física a partir da concepção de um profissional reconhecido
notadamente pela sua capacidade de demonstrar fisicamente os exercícios e pela necessidade
de representar corporalmente as características tratadas como sinônimas de saúde.

THE PHYSICAL FITNESS TESTS IN PHYSICAL EDUCATION: THE
IDENTITY MARKS
ABSTRACT
This paper analyzed the influences that marked the demand for Physical Fitness tests since
the first vestibular process at ENEFD, in 1939. It was noted that this requirement was
coherent with the desired professional profile and constituted an extension of the military
instructor’s vision of teaching. Therefore, the tests represented an identity mechanism of
Physical Education.
KEYWORDS: Physica1 Fitness Tests; ENEFD; History of Physical Education.

LAS PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA:
LAS MARCAS DE IDENTIDAD
RESUMEN
Este artículo analizó las influencias que marcaron la exigencia de pruebas de Aptitud Física
desde el primer proceso vestibular en la ENEFD, en 1939. Se constató que este requisito era
coherente con el perfil profesional deseado y constituía una extensión de la visión docente del
instructor militar. Por tanto, las pruebas representaron un mecanismo de identidad de la
Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Pruebas de Aptitud Física; ENEFD; Historia de la Educación Física.
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PRÁTICAS DE DIVERTIMENTO E ESPORTE JUNTO À NATUREZA A
PARTIR DA “NOVA” CAMPINAS DO PLANO PRESTES MAIA 1
Rachel Ramos de Souza,
Doutoranda na Faculdade de Educação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
A remodelação de Campinas almejou a revitalização da cidade a partir de ideais de
modernidade e progresso do séc. XX. Em 1934, o Plano Melhoramentos Urbanos foi
encomendado e ao ressignificar a funcionalidade urbana incluiu os ambientes naturais como
reduto de revigoramento e cura. Os parques tornaram-se espaços de práticas de divertimento
e esporte que dialogaram com representações de saúde, educação e vida ao ar livre. Este
trabalho reflete sobre estas práticas a partir do Plano Prestes Maia.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de divertimento e esporte; Natureza; Campinas.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho objetiva refletir acerca das práticas de divertimento e esporte que
dialogam com representações de saúde, educação e vida ao ar livre em Campinas no período
compreendido entre 1934 e 1955, por ocasião da elaboração e implementação do projeto de
remodelação urbana. A cidade de Campinas, no início do século XX, tal como muitas capitais
e cidades brasileiras, passou por processo de urbanização e modernização que se evidenciou
através de modificações paisagísticas, reformas sanitárias e revitalização de espaços urbanos
como praças, parques e jardins. Nesse período, ocorreram também mudanças de
comportamentos e práticas perante a noção de urbano e moderno que se delimitavam de
maneira paulatina e por vezes difusas.
A

população

campineira,

em

especial

a

elite

cafeeira,

inspirava-se

nos

comportamentos e práticas difundidas no contexto europeu, ainda que a situação social e
econômica não fosse equiparada a cidades como Paris, Londres. Buscava-se para a cidade,
uma composição entre uma natureza ajardinada, com pomares, parques e praças, jardins e
ruas arborizadas, e a turbulência da vida moderna. Espaços amplos que ainda guardavam uma
natureza intocada sem serem alcançados por construções foram tomados para a criação de
ambientes urbanos junto à natureza, ou seja, de uma natureza dominada pela mão humana
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

que, supostamente, permitiria uma educação dos corpos e o desenvolvimento de práticas de
divertimento e esporte que dialogam com representações de saúde, educação e vida ao ar
livre. De acordo com Lapa (2008, p. 19)
É essa modernidade que Campinas aspira, importa, usa assimila e chega a
produzir, num movimento marcado por contrastes e contradições. São
produtos europeus, são formas de comportamento, linguagem, hábitos, visão
de universo, símbolos e padrões, educação e disciplina dos sentidos, que os
moradores da cidade, vale dizer, a aristocracia e a alta e média burguesia,
reproduzem e conferem à própria cidade.

O desabrochar de sentimentos e anseios com relação à natureza culminaram na
elaboração de um plano urbanístico voltado para a circulação de pessoas e para o
aproveitamento dos ambientes naturais. De acordo com (Prado, 2015, p.4) a demanda por um
urbanismo moderno advém em parte das aspirações da elite, sem desconsiderar o fato que
eram também elemento de prestígio entre intelectuais da época. E em busca da modernidade e
da revitalização do ambiente urbano a cidade de Campinas, em 1934, encomendou um plano
urbanístico - o Plano Melhoramentos Urbanos de Campinas - que posteriormente seria
conhecido como “Plano Prestes Maia”. O plano tomava por base o ideário das cidades-jardim
e play-grounds, presentes em metrópoles europeias e norte-americanas e concebia uma
“nova” Campinas, imersa no ideário de vida ao ar livre através de parques e jardins que
compunham seu cotidiano.
O principal mote era construir cidades de acordo com os padrões advindos do exterior
e inserir no contexto brasileiro ideários de urbanidade. Em ambas as cidades, São Paulo e
Campinas o engenheiro e urbanista Francisco Prestes Maia2, fora contratado para redigir e
aplicar projetos de urbanização que estivessem em consonância com os ideais de higiene e
progresso para as cidades em ascensão. Prestes Maia ressaltava a importância de um
investimento urbanístico para as cidades em crescimento, em seus projetos o espaço urbano é
planejado considerando a ressignificação dos espaços de natureza presentes, bem como os
recursos naturais da região. Instauravam-se mudanças de ideias e sentimentos em relação à
natureza que eram trazidas justamente pela domesticação dos elementos naturais. Soares, ao
discorrer sobre as práticas educativas junto à natureza, aponta que "no Brasil, particularmente
nas capitais ou em cidades mais populosas, o ideário de vida ao ar livre, de naturezas
Francisco Prestes Maia – engenheiro urbanista e político responsável pela elaboração do Plano
Avenidas (1930) para urbanização da cidade de São Paulo e Plano Melhoramentos (posteriormente
conhecido como Plano Prestes Maia - 1938) para modificação na cidade de Campinas.
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domesticadas e inventadas pela nova ordem urbana se faz presente, misturando cura e
divertimento, educação e saúde." (SOARES, 2016, p.17)
Se ao começo do século XX as práticas ao ar livre em Campinas eram restritas, a
construção e reforma de parques visava ampliar a circulação da população pela cidade e
melhorar o aproveitamento dos espaços. A cidade passaria a ser vista como um espaço vivo e
de circulação e a natureza promoveria o revigoramento e o fortalecimento da população. Lapa
aponta que os anseios da população se voltavam para a modernidade, traduzida também pela
incorporação de uma natureza domesticada, a qual educava os sentidos, uma vez que, para a
composição estética do meio ambiente urbano e, mais do que isso,
purificação e odorização do ar, tornando-o saudável, introduz-se de maneira
sistemática a arborização das ruas e praças (...)
Se Campinas, de resto como outras cidades, é construída a partir da
paisagem natural do sítio escolhido e em estreita interação com ela, agora
chegou o momento de organizar aquela paisagem, mais do que isso, de
alterá-la, corrigi-la tendo em vista as carências do homem, controlá-la,
quando não produzi-la, quando for o caso. (LAPA, 2008, p. 127)

A partir desta concepção urbanística tem-se uma natureza que deveria ser reformulada
no interior da cidade e, cuja função seria sanear e embelezar o ambiente urbano. Os espaços
públicos assumiriam novos propósitos, expandir-se-iam e possibilitariam o aparecimento de
práticas de divertimento e esporte que transformariam os parques em espaços que abrigariam
mais que divertimentos em períodos festivos.
OS PARQUES E AS PRÁTICAS JUNTO À NATUREZA
O desenvolvimento de praças e parques em Campinas esteve intimamente ligado
práticas de divertimento e esporte que dialogam com representações de saúde, educação e
vida ao ar livre. A reforma e construção de parques infantis foi uma manifestação presente no
contexto paulista e em Campinas. De acordo com Lima (2000, p. 7):
As formas de inserção dos jardins no traçado urbano campineiro redefiniram
não apenas a paisagem, mas a organização da dinâmica urbana, coordenada
a profundas mudanças nos costumes e no comportamento dos cidadãos,
identificando assim, o surgimento de uma “cultura” de jardins que vinha de
encontro às aspirações da cidade em formação.

Embasada por discussão de historiografia do planejamento urbano, Lima expõe as
configurações de natureza presentes no contexto urbano e articula estes espaços como

elementos constituintes dos usos e práticas que se desenvolveram na cidade. A autora sustenta
uma diferenciação entre usos de jardins e parques em consonância com os comportamentos e
sociabilidades neles presentes.
Diferentemente dos Jardins, os Parques relacionam-se com a cidade em uma
nova dimensão que ultrapassa aquela do perímetro central, ganhando a
cidade como um todo. Também revelaram um novo conceito de projeto de
áreas verdes, além de um novo conceito de uso dessas áreas, difundindo a
idéia de “recreio ativo” ligado tanto ao lazer, quanto à prática esportiva.
(LIMA, 2000, p. 135)

A diferenciação dos próprios espaços influenciaria nas práticas destes ambientes. Num
paralelo, Danailof (2006) apresenta os parques da cidade de São Paulo como um elemento em
consonância com as ideias de revigoramento e melhoria das condições de vida da população
e, em especial, das crianças. Segundo a autora
Articulados ao plano de melhoramentos para a cidade, [...], os parques
infantis ocupam posição de destaque na trama urbana, com amplos espaços
verdes e arborizados, reconhecidos por representantes da parcela
conservadora da sociedade por considerarem o programa de lazer dirigido
como adequado à moralização dos costumes. (DANAILOF, 2006, p. 57–58)

Campinas, durante sua remodelação converteria o Passeio Público, já tido como
antiquado, em um Parque Infantil e reformaria outras praças e largos a fim de concretizar a
noção de um parque urbano que se constituiria como um espaço imerso à natureza mas
controlado pelas noções emergentes de urbanidade e modernidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversas cidades brasileiras passaram por planejamentos urbanos e no caso de
Campinas, como em São Paulo os arquitetos e engenheiros responsáveis conferiram destaque
para a presença de parques e praças que propiciassem um recreio ativo para população junto à
natureza e Danailof (2006, p. 61–62) reforça que
os parques públicos não seriam apenas o “pulmão da cidade”, mas espaços
que substituiriam a contemplação da paisagem verde, o contato com a
natureza e o ar livre, por atividades orientadas. Deveriam, antes, servir aos
critérios de higiene e moralização do trabalhador, cujos benefícios
refletiriam na estética urbana e na educação da sociedade para o mundo do
trabalho.

Considerando que a pesquisa da autora aborda os parques infantis em São Paulo podese perceber uma circulação de ideias e teorias para além da capital paulista em direção ao

interior do estado. A cidade de Campinas apresentava-se como uma metrópole em construção,
mas que se voltava para a capital para modernizar-se. O presente trabalho compõe uma
pesquisa em andamento e busca refletir acerca das práticas de divertimento e esporte que
dialogam com representações de saúde, educação e vida ao ar livre que se desenvolveram na
cidade de Campinas por ocasião da remodelação urbana e a possível concretização do ideário
de vida ao ar livre.

OUTDOOR PRACTICES OF LEISURE AND SPORTS FROM THE
“NEW” CAMPINAS OF THE PRESTES MAIA’S PLAN
ABSTRACT
The remodeling of Campinas aimed to revitalize the city based on the ideals of modernity and
progress from 20th century. In 1934, the Urban Improvement Plan was commissioned, and by
re-signifying urban functionality, it included natural environments as a stronghold for
reinvigoration and healing. The parks became spaces for leisure and sports practices that
dialogued with representations of health, education and outdoor living. This work reflects on
these practices from the Prestes Maia Plan.
KEYWORDS: Leisure and sport practices; Nature; Campinas.

PRÁCTICAS DE DIVERTIMENTO Y DEPORTIVAS CON
NATURALEZA DE LA “NUEVA” CAMPINAS DEL PLAN PRESTES
MAIA
RESUMEN
La remodelación de Campinas tuvo como objetivo revitalizar la ciudad a partir de los ideales
de modernidad y progreso del siglo XX. En 1934, se encargó el Plan de Mejora Urbana que,
al resignificar la funcionalidad urbana, incluyó los entornos naturales como un baluarte para
la revitalización y la curación. Los parques se convirtieron en espacios de entretenimiento y
prácticas deportivas que dialogaron con representaciones de salud, educación y vida al aire
libre. Este trabajo refleja estas prácticas del Plan Prestes Maia.
PALABRAS CLAVE: Prácticas de divertimientos y deportivas; Naturaleza; Campinas.

REFERÊNCIAS
BADARÓ, R. de S. C. Campinas, o despontar da modernidade, Campinas: CMUUnicamp, 1996.
BARRETTO, M. Vivendo a história de Campinas. Campinas, SP: Mercado das Letras Autores Associados, 1995.
CAMPINAS, Prefeitura Municipal de. “Relatório do Dr. Francisco Prestes Maia – Rascunho
de Exposição Preliminar”, In Relatório dos Trabalhos realizados pela Prefeitura de
Campinas durante o exercício de 1935 - apresentado à Câmara Municipal de Campinas pelo
Prefeito Dr. João Alves dos Santos, Campinas: Linotypia da Casa Genoud Ltda, 1938.
__________. Plano de melhoramentos urbanos. Ato 118, 1938.
DANAILOF, K. Crianças na trama urbana: as práticas corporais nos parques infantis de
São Paulo dos 1930. Tese (Doutorado) Faculdade de Educação da Universidade Estadual de
Campinas, 2006, 195p.
DE GODOY, J. M. T.; MEDRANO, L. I. Z. DE. Campinas: visões de sua história.
Campinas, SP: Editora Átomo, 2006.
KROGH, D. D. S. S. O debate sobre urbanismo em Campinas: do relatório de Anhaia Mello
ao Plano Melhoramentos Urbanos de Prestes Maia (1920-1940) Tese (Doutorado) PósGraduação em Urbanismo, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2018, 319p.
LAPA, J. R. A. A Cidade: Os Cantos e os Antros. Campinas 1860-1900. 1ª reimpressão.
São Paulo, SP: Edusp; Campinas, SP: Editora da UNICAMP; 2008.
LIMA, S. B. de; D'AGOSTINO, Mario Henrique Simão. Os jardins de
Campinas: o surgimento de uma nova cidade (1850-1935). Dissertação (mestrado) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo,
Campinas, 2000.
MENDES, J. DE C. Efemérides campineiras. Campinas: Gráfica Palmeiras, 1963.
PRADO, A. P. DO. Sociabilidade, distinção e cidade: as elites campineiras e seus projetos
de organização da vida (1933-1956). Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas,SP. 2015, 171 p.
SEGAWA, H. Ao amor do público: jardins no Brasil. São Paulo: Studio Nobel FAPESP,
1996.
SENNET, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro:
BestBolso, 2008.

SOARES, C. L. (ORG. . Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem
urbana. Campinas, SP: Autores Associados, 2016.
ZAKIA, S. A. P. Uma nova paisagem urbana: Campinas dos anos 30 e 40. São Paulo:
Anablume, 2017.

PRESCRIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA EM GOIÁS (1930-1934)1
Luara Faria dos Santos,
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
RESUMO
O texto apresenta e discute as prescrições para a educação física veiculadas pelo jornal
Correio Oficial do Estado de Goiás, entre 1930-1934. Identificaram-se três perspectivas que
influenciaram as prescrições, quais sejam, médica, pedagógica e da força policial, que
corroboraram para afirmar a ginástica como conhecimento primordial da educação física,
com vistas a socialização de uma cultura física e da formação do caráter nacional.
PALAVRAS-CHAVE: prescrições; educação física; estado de Goiás.
INTRODUÇÃO
Este texto aborda as prescrições para a educação física que circularam no Jornal
Correio Oficial do Estado de Goiás, no período entre 1930-1934. A imprensa oficial é fonte
de pesquisa potencialmente reveladora sobre a organização da cultura de outrora,
particularmente sobre os mecanismos de organização e funcionamento da escola, nas
diferentes regiões do país, à medida que, segundo Araujo (2002) compartilha a pulsação da
vida sociopolítica e funciona como suporte da sociedade urbana e industrial.
Nesse sentido, buscou-se, por meio dos artigos veiculados no jornal, apresentar e
discutir as prescrições para educação física. Tais prescrições, evidenciaram o arrazoado a
favor da inclusão dos exercícios físicos na escola, sob três perspectivas, quais sejam,
pedagógica, médica e da força pública, cujos argumentos se entrecruzaram e influenciaram a
organização da educação física como componente do currículo escolar, em Goiás.
PRESCRIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA
No período anterior ao golpe de Estado de 1930, o processo de modernização da
educação, em Goiás, obteve apoio da Missão Pedagógica Paulista para a elaboração de
decretos, programas de ensino, treinamentos de atualização pedagógica e inspeções com
vistas à garantia da adequação da nova concepção educacional (SILVA, 1975).
Bolsista CAPES no curso de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), da
Universidade Federal de Uberlândia.
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A missão preparou professoras e professores, da capital do estado, para o trato com a
educação física e representou a promoção dos fundamentos da pedagogia moderna na região.
Foi composta por Humberto de Souza Leal, José Cardoso e Cícero Bueno Brandão2. Este
último, conduziu as aulas de ginástica no curso de Aperfeiçoamento Pedagógico, realizou
trabalhos de inspeção escolar e acompanhou as atividades dos professores nos grupos
escolares.
José Cardoso, redator chefe da seção pedagógica 3 , no artigo Educação Physica,
afirmou que,
[...] Só pela gymnastica, hoje considerada ciência biológica exata, poderá o
Brasil, formando no seu povo o sexto sentido de Fernando de Azevedo, o
sentido da saúde, deixando de ser o “vasto hospital” que parece ser, para se
transformar com os torneios athéticos, os jogos desportivos, e os exercícios
regulares de cultura física[...], larga aplicação seja dada ao sistema educativo
do eminente pedagogo sueco (SUPLEMENTO DO CORREIO OFICIAL,
1930, p. 6).

Nas palavras deste pedagogo, buscava-se o reconhecimento da ginástica, dos
exercícios físicos regulares, dos torneios e dos jogos, para a produção disciplinar dos corpos,
por meio do sistema educacional, com vistas a formação de uma nova sensibilidade
relacionada ao cuidado de si, a promoção da saúde, civilidade e de uma cultura física, como
meio para o desenvolvimento da região de Goiás e do Brasil. Para o cumprimento desse
processo, indicava-se, portanto, o método sueco, cujos fins previam a educação física e moral,
além de preconizar o patriotismo e o nacionalismo, e a própria ortopedia dos corpos como
constituintes da educação.
PRESCRIÇÕES MÉDICAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ESPORTE
Nesse contexto, concomitante a ascensão de Pedro Ludovico Teixeira ao governo do
estado de Goiás, o debate sobre a higiene pública tornou-se instrumento estratégico e,
permitiu à medicina estatuto político próprio, poder de examinar e tomar medidas de
organização, controle e regulação da vida (CHAUL, 2010). Diante disso, a impresso oficial
divulgou prescrições médicas, que vinculou argumentos sanitárias e educacionais aos
Cícero Bueno Brandão era instrutor de ginástica formado pela força policial de São Paulo.
Suplemento do Correio Oficial que possuía como finalidade “suscitar debates em torno de assuntos
educacionais que pudessem conduzir a novas normas e conduta, esclarecendo dúvidas e despertando o
gosto pela pesquisa” (SILVA, 1975, p. 254).
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pressupostos científicos dos exercícios físicos como premissa para a educação física e o
esporte.
O médico Leite de Castro4, no texto Mens sana in corpore sano, transcrito do Diário
de São Paulo para o Suplemento do Correio Oficial (1930), considerou os cuidados para a
realização dos exercícios físicos. De modo geral, duas teses foram defendidas no artigo, sendo
elas: a ginástica como conteúdo precípuo da educação física, responsável pela preparação
física; e, a obrigatoriedade do exame médico para o esporte, com o fim de atestar a preparação
física e adequar o treino ao princípio da individualidade.
O esporte foi considerado como complemento do exercício physico; e só deveria
praticá-lo os que tivessem, previamente, adquirido os melhores proveitos físicos, pois, para o
referido médico, “não se melhora uma raça e não se formam homens fortes com o esporte,
pois não é crível conceber que se faça erguer uma casa sem alicerces” (SUPLEMENTO DO
CORREIO OFICIAL, 1930).
As prescrições evidenciam a cientificização do treinamento físico como condição para
o aproveitamento orgânico, e o exame médico como pré-requisito para a prática esportiva.
Assim, mediante imprensa oficial, os exercícios físicos foram evidenciados, à luz do ideal de
regeneração racial, como parte da estratégia política de organização da vida na região e, a
educação física foi considerada fundamental para a conformação da força, caráter cívico e
nacionalista, do cidadão que se pretendia produzir.
PRESCRIÇÕES DA FORÇA PÚBLICA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA
Como parte das reformas que buscaram a modernização do estado, em 1930, houve a
reorganização da força pública, e a polícia tornou-se força auxiliar do Exército. Com isso, o
estado se responsabilizaria pelo controle, formação e instrução militar do policial, com base
nas orientações do Exército nacional (LUNCKES, 2012). Essa mudança, mobilizou
representantes da força policial em torno da organização da educação física, dimensão, à
época, considerada articuladora da formação militar e do cidadão.

Leite de Castro, nesse contexto, atuou como chefe do laboratório da Beneficência Portuguesa no Rio
de Janeiro, médico da polícia especial e chefe do departamento médico da Liga Carioca de Futebol.
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Getulino Artiaga5 sistematizou orientações para o trato com a educação física escolar.
E, ao longo de 1934, veiculou, pelo menos quatro artigos, no Correio Oficial, os quais
buscaram situar os elementos fisiológicos para a educação física e sequenciar os
procedimentos metodológicos para cada fase da vida escolar.
Nos artigos, a educação física foi definida como um conjunto de ciências
harmonizadas para dar desenvolvimento às possibilidades físicas do homem e da mulher e, ao
abordar sua aplicação na educação elementar, considerou a subdivisão desenvolvida pelo
médico francês Boigey. Constaram aspectos teórico-metodológicos para a educação física
escolar alinhados com as sistematizações francesas em curso, desde 1921, no Exército
brasileiro; e formalizadas como alternativa para a educação física cívica, em 1932, pelo
governo federal.
Prevaleceu, como intencionalidade pedagógica, a busca pela robustez física e moral, e,
entre os procedimentos, destacaram-se os cuidados com o corpo conforme o seu
desenvolvimento biológico, o saber médico como regulador da aplicação dos exercícios e a
reserva do esporte à vida adulta, desde que o adulto tivesse adquirido, progressivamente,
através da ginástica científica, capacidade física para exercê-lo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou apresentar e discutir as prescrições para a educação física veiculadas pelo
Jornal Correio Oficial do Estado de Goiás, no período entre 1930-1934. Dentre o arrazoado
prescrito, identificaram-se o cuidado de si, desenvolvimento físico, transformação racial e
formação da moral e do caráter nacional, a fim de fomentar a inclusão da educação física
como componente do currículo escolar, assim como para diferenciá-la do esporte, atribuindo
ao último, bases fisiológicas e morais, por vezes, concorrentes com o interesse de
disciplinarização e aptidão dos corpos.
Alterações no Exército brasileiro, em termos doutrinários, organizacionais e de
instrução, impactaram às prescrições para a força policial de Goiás e consubstanciaram
prescrições para a educação física escolar baseadas no método ginástico francês. Nesse
sentido, depreende-se que, influências pedagógicas, médicas e da força pública afirmaram a

Cursou Escola de Sargentos de Exército do Rio de Janeiro, entre 1931-1933. Em 1934, quando
aspirante, foi ajudante de ordens do Cel. Clementino de Faria, a quem ligou-se politicamente.
5

ginástica como conhecimento primordial da educação física, com vistas a socialização de uma
cultura física e da formação do caráter nacional.

PRESCRIPTIONS FOR PHYSICAL EDUCATION IN GOIÁS (1930-1934)
ABSTRACT
The text presents and discusses the prescriptions for physical education published by the
Correio Oficial of the State of Goiás, between 1930-1934. Three perspectives that influenced
the prescriptions were identified, namely, medical, pedagogical and of the police force, which
corroborated to affirm gymnastics as a primordial knowledge of physical education, aiming
at the socialization of a physical culture and the formation of the national character.
KEYWORDS: prescriptions; physical education; Goiás state.

PRESCRIPCIONES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN GOIÁS (19301934)
RESUMEN
El texto presenta y discute las prescripciones de educación física publicadas por el Correio
Oficial del Estado de Goiás, entre 1930-1934. Se identificaron tres perspectivas que
incidieron en las prescripciones, a saber, la médica, la pedagógica y la policial, que
corroboraron afirmar la gimnasia como conocimiento primordial de la educación física,
apuntando a la socialización de una cultura física y la formación del carácter nacional.
PALABRAS CLAVES: prescripciones; educación física; estado de Goiás.
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REPRESENTAÇÕES DO BOXE NA COLÔNIA ITALIANA: UM
ESTUDO DO JORNAL IL PASQUINO COLONIALE (1915-1939)1,2
Igor Cavalcante Doi,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Edivaldo Gois Junior,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo evocar as representações da prática pugilística produzidas pelo
jornal ítalo-paulista Il Pasquino Coloniale entre os anos 1915 e 1939. Os resultados mostraram
que o boxe era representado de modos diversos, por vezes com críticas à sua violência e ao
dinheiro envolvido, mas também com paixão e empolgação. Como semanal humorístico, o
Pasquino também troçava a identidade “científica” do boxe moderno.
PALAVRAS-CHAVE: Boxe; imprensa; imigrantes italianos.
INTRODUÇÃO
No início do século XX, São Paulo era uma das maiores cidades de imigração do mundo
(HALL, 2004). A vida urbana era especialmente favorável ao associativismo imigrante e,
igualmente, ao estabelecimento de uma imprensa étnica (TRUZZI, 2016). Os italianos que ali
viviam produziram um rico periodismo nesse tempo, com destaque para o Fanfulla, que foi o
maior de seus cabeçalhos e continua vivo nos dias atuais. Uma característica fundamental
desses jornais “burgueses” do período era a sua importância na afirmação da identidade através
da palavra escrita e das notícias de interesse particular da colônia, contribuindo para reafirmar
uma identidade italiana fora do território nacional (ARAÚJO; CARDOSO, 1987;
ROGHATTO, 1987, TRENTO, 2013).
Outro jornal, menor que o anterior, mas também importante e de ampla circulação, foi
o semanal humorístico Il Pasquino Coloniale, nascido em 1909 com o jornalista Arturo Trippa
e encerrado (provavelmente) em 1941, sob a direção de Gaetano Cristaldi. O Pasquino chegou

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001-P-3379/2017.
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a ter tiragens de 30.000 exemplares e a ser distribuído não só no interior de São Paulo, mas
também em outras regiões brasileiras. É difícil estabelecer para o Pasquino uma linha editorial
precisa, uma vez que sua diretoria foi ocupada por doze pessoas ao longo dos seus trinta e dois
anos de existência. Seu pretexto maior, contudo, foi sempre o de fazer humor, publicando
anedotas, piadas e charges diversas.
É nesse jornal que nos propomos a estudar as representações sobre o boxe que eram
produzidas e veiculadas na colônia italiana em São Paulo. Sabemos que as primeiras décadas
do século XX elevaram a popularidade desse esporte em todo o mundo, em decorrência do
negócio milionário que se tornou, principalmente com as iniciativas do famoso empresário
estadounidense “Tex” Richard (ROBERTS, 1974). Foi na década de 1920 que os jornais
brasileiros começaram a narrar com maior ênfase os acontecimentos do cenário pugilístico
mundial e também local, na medida em que aqui o esporte também começava a se popularizar.
Com o Pasquino não foi diferente – e as crônicas e os chistes passaram a ocupar também as
suas páginas, com um humor ora ácido, ora brincalhão, ora apaixonado pelas lutas.
A série documental foi recuperada a partir da Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional, onde nos foi possível acessar números de 1915 a 1939, com exceção dos anos 1923
e 1924. Pesquisando pelos termos box, boxe, pugilismo e pugilato, juntamos 312 recortes do
Pasquino que utilizamos para as análises, dos quais alguns estão aqui apresentados.
PUGILISMO E SUAS REPRESENTAÇÕES
A violência como característica inalienável desse esporte era de certo um alvo das
críticas troceiras do jornal. Algo que se vê nos seus dizeres mais ou menos cômicos é uma
ironização do título da noble art em decorrência de sua agressividade. “Realmente críamos que
'a arte nobre' pudesse ser a pintura, a escultura ou outra porcaria dessas. Em vez disso, arte
nobre é o espancar com murros” (CAZZOTTI, 1926c, p. 16). Comparando o esporte dos socos
com o jogo da pelota, o jornal dizia que o boxe “encerra métodos bárbaros e de discutibilíssimo
gosto, absolutamente ausentes no nobre e cavalheiresco jogo basco” (SPORT, 1933, p. 11).1
De um lado, o nobre e cavalheiresco e, de outro, o barbarismo do pugilato. “Murros, portanto,
e murros de todos os gêneros” (CAZZOTTI, 1925a, p. 16).
Paralelamente às representações do boxe como violência, havia também um certo
desapreço do semanal em relação à indústria esportiva que se montava em torno da prática - “a

bolsa”, ele chamava, uma exigência gananciosa dos lutadores e dos promotores de eventos.
Esse incômodo com uma atividade que enriquece sem passar pela aceitação de um modo de
vida de uma classe média intelectual, uma atividade na qual o capital pugilístico incorporado
se converte em capital econômico (BOURDIEU, 1986) e para a qual não são necessários os
mesmos êxitos educacionais que foram fundamentais para a constituição de um periódico
frequentemente comandado por indivíduos de alta formação acadêmica, é pauta recorrente das
charges ácidas do Pasquino. Em 1925, quando da aprovação pela Câmara Municipal de São
Paulo para a prática do pugilismo, numa charge um senhor vestido em trajes distintos (terno e
gravata, uma pasta sob o braço) interpela algumas crianças que se socam ao ar livre, ao que elas
respondem: “Encontramos um trabalho! A Câmara Municipal permitiu o boxe e sabe-se que se
ganha mais dinheiro distribuindo socos que fazendo-se médico ou fazendeiro!”
(PENSANDO…, 1925, p.18). Novamente, em 1930, um desenho mostra o pai e o professor
disputando um menino, o professor dizendo que ele deveria estudar, ao que o pai respondia:
“não me faça rir: precisa aprender o 'boxe'!” (CAZZOTTARE…, 1930, p. 7).
Seria contudo incorreto dizer do Pasquino que era apenas um ferrenho antagonista da
prática pugilística, que tudo no boxe lhe parecia repulsivo, imoral e bárbaro. Se a reserva
marcou os primeiros anos de relação com o boxe, já no final de 1925 podia-se encontrar crônicas
excitantes sobre as partidas, destacando os aspectos bem valorados da prática, como a astúcia,
a inteligência, a força, a agilidade. Em um conto de 1939, no qual uma mulher visita seu
namorado boxeador em Paris, o Pasquino descreve as emoções que ela sentiu ao assistir uma
luta pela primeira vez: “A noite do encontro foi uma grande noite. Arlette nunca havia assistido
a uma partida de boxe e provou em poucos minutos mais emoções que em todo o resto da sua
vida” (INGLESE, 1939, p. 90).
Esses são exemplos de que o boxe, apesar de causar reservas por sua violência e em
alguma medida uma corrupção dos bons modos de ascensão social, também gerava vibração,
emoção, expectativas.

SOCOS CIENTÍFICOS
No caso do boxe no Pasquino, a cientificidade e a racionalidade3 aparecem como um
registro de seus ares modernos, mas também como uma ironia frente à prática aparentemente
bárbara do pugilismo. É com isso que surge algumas vezes no Pasquino a ideia dos “socos
científicos” (SCAZZOTTATTURE, 1925). Mas o boxe tem lá as suas peculiaridades e o
pugilismo se encontra, para o Pasquino, nas fronteiras entre o racional e o bárbaro. A referência
ao “esmurramento científico” (CAZZOTTI, 1926b) não é senão fruto dessas ambiguidades: ao
mesmo tempo que propagandeia o discurso da cientificidade e da racionalidade de um esporte
brutal, o faz sempre em um tom de chacota que o empurra, através da ironia, de volta ao âmbito
de uma agressividade desregulada. Fazendo suas pilhérias, os redatores do jornal também
tensionam as representações coletivas sobre o esporte, tendendo a tornar essa visão
racionalizante do pugilismo mais escorregadia. Não sendo de uma militância anti-boxe, mas
incapaz de se deixar insensível à sua aparente selvageria, o Pasquino tentava se equilibrar nessa
mediana em que se permitia publicizar, narrar e prestigiar o boxe, mas também ironizar
representações que lhe pareciam deslocadas, como o apelo à cientificidade de uma troca de
socos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em sua trajetória no jornal, o pugilismo foi representado de muitas maneiras, suscitando
reações variadas e evocando valores diversos. Trata-se de uma prática que não tem nada de
absoluto. Por um lado, tratava-se de socos científicos, mas, por outro, tinha também seu lado
bárbaro, violento. Por um lado, era resultado de um esforço sobre si mesmo, do treinamento
esportivo e, por outro, uma prática “natural” canalizada para o espetáculo. E, se ele aparecia
muitas vezes como algo repulsivo, era em ainda mais ocasiões narrado como um jogo excitante,
que comovia cronistas e leitores pelas emoções que proporcionava. Seus combates incríveis
não perdiam sabor por serem também um modo pouco ortodoxo para fazer fortuna.

Para uma reflexão sobre a racionalidade esportiva, ver Vaz (2003).

3

REPRESENTATIONS OF BOXING IN THE ITALIAN COLONY: A
STUDY OF IL PASQUINO COLONIALE NEWSPAPER (1915-1939)
ABSTRACT
This research aimed to evoke the representations of pugilistic practice produced by the ItalianBrazilian newspaper Il Pasquino Coloniale between the years 1915 and 1939. The results
showed that boxing was represented in different ways, sometimes with criticism of its violence
and the money involved, but also with passion and excitement. As a humorous weekly
newspaper, Pasquino also mocked the “scientific” identity of modern boxing.
KEYWORDS: Boxing; Press; Italian immigrants.

REPRESENTACIONES DEL BOXEO EN LA COLONIA ITALIANA:
UN ESTUDIO DEL PERIODICO IL PASQUINO COLONIALE (19151939)
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo evocar las representaciones de la práctica pugilística
producidas por el periódico italiano-brasileño Il Pasquino Coloniale entre los años 1915 y
1939. Los resultados mostraron que el boxeo estaba representado de diferentes maneras, a
veces con críticas por su violencia y el dinero involucrado, pero también con pasión y
entusiasmo. Como un semanario humorístico, Pasquino también se burló de la identidad
"científica" del boxeo moderno.
PALABRAS CLAVES: Boxeo; prensa; inmigrantes italianos.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Sílvia. CARDOSO, Alcina. Italianos no Brasil ou a pátria recriada. In: DE BONI,
L. (org). A presença italiana no Brasil. Porto Alegre: Escola Superior de Tecnologia, p. 33344, 1987.
BOURDIEU, Pierre. The forms of capital. In: Richardson, J. Handbook of theory and
research for the Sociology of Education. Westport: Greenwood, p. 241-58, 1986.
HALL, Michael. Imigrantes na cidade de São Paulo. In: PORTA, P. (Org.). História da cidade
de São Paulo. São Paulo: Paz e Terra, 2004. v. 3, p. 121-152.
ROBERTS, Randy. Jack Dempsey: an American hero in the 1920's. Journal of popular
culture, v.8, n.2, p.411-426, 1974.

ROGHATTO, Geraldo. Achiropita, fettuccine e vinho: sobre a italianidade e a colônia italiana
de São Paulo. In: DE BONI, L. A presença italiana no Brasil vol. 2. Torino: Escola Superior
de Tecnologia; Fondazione Gioivanni Agnelli, p.414, 1990.
TRENTO, Angelo. Imprensa italiana no Brasil: séculos XIX e XX. São Carlos: EdUFSCar,
2013.
TRUZZI, Oswaldo. Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma
identidade étnica (1880-1950). São Paulo: Unesp, 2016.
VAZ, Alexandre. Corpo, educação e indústria cultural na sociedade contemporânea: notas
para reflexão. Pró-posições, v. 14, n. 2, p.61, 2003.
FONTES
CAZZOTTARE… necesse est, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.7, 3 de maio de 1930.
CAZZOTTI, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.15, 11 de setembro de 1926b.
CAZZOTTI, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.16, 26 de junho de 1926c.
CAZZOTTI, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.16, 26 de setembro de 1925a.
INGLESE, Dott. Vicenzo. Volpi azzure, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.90, 20 de
dezembro de 1939.
PENSANDO… all'avvenire, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.18, 2 de maio de 1925.
SCAZZOTTATTURE, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.11, 25 de abril de 1925.
SPORT, Il Pasquino Coloniale, São Paulo, p.11, 6 de maio de 1933.

GTT 11 – MOVIMENTOS SOCIAIS

Estudos interdisciplinares voltados à análise de problemáticas relativas aos
movimentos sociais, contemplando a mais diversa gama de perspectivas
epistemológicas e teórico-metodológicas, inclusive aqueles que transcendem as
formas tradicionais de pesquisa.

Coordenador Geral
Prof. Dr. Sérgio Roberto Chaves Junior (UFPR)

Coordenadora Adjunta
Profa. Dra. Evelise Amgarten Quitzau (UDELAR, Uruguay)

Sessão de Pôster

Sessão de Comunicação Oral

GTT 11 – MOVIMENTOS SOCIAIS
PÔSTERES

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO
DO CAMPO NO BRASIL (2010-2020): TENDÊNCIAS E
CONTRADIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA
Joelma de Oliveira Albuquerque
Celi Nelza Zulke Taffarel

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS: UMA ANÁLISE SOBRE OS
MECANISMOS DE AVALIAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO
NORTE/RS
Billy Graeff Bastos
Deise Saraiva Borges

VIDA SAUDÁVEL EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Leni Hack
Dinairan Dantas Souza

ESPORTE CLUBE BAHIA: #CLUBEDOPOVO
Christiane Garcia Macedo
Ana Paula Siqueira da Ponte
Joelzio dos Santos Oliveira
Roberta de Sousa Melo

O TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ESCOLA ROSELI CORREA DA SILVA: UM ESTUDO DE CASO
Carine Marques Charão

VOZES DO ESPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AMÉRICA DO SUL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Billy Graeff Bastos
Simona Safarikova
Arnost Svoboda
Daiana Viacelli Fernandes

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DA CIDADE DE RIO
GRANDE-RS: UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DA
SOCIOLOGIA DO ESPORTE
Leonardo de Souza Rodrigues
Billy Graeff Bastos

GTT 04 – EPI

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO DO
CAMPO NO BRASIL (2010-2020): TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES
PARA A FORMAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA1
Joelma de Oliveira Albuquerque,
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Celi Nelza Zülke Taffarel,
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia dos movimentos sociais; Educação do campo; Fundamentos
Filosóficos.
INTRODUÇÃO
O trabalho se refere à continuidade da pesquisa matricial acerca da produção do
conhecimento sobre a Educação do Campo no Brasil (1987 a 2009). A Educação do campo,
se situa no conjunto dos estudos pedagógicos, dentre as pedagogias contra hegemônicas
(SAVIANI, 2008a), em especial, nas “pedagogias dos movimentos sociais” enquanto uma
“pedagogia do campo” (SAVIANI, 2008b). Justifica-se com o aprofundamento da
contradição entre capital e trabalho, o avanço da destruição das forças produtivas em nível
planetário, que no Brasil se expressa no campo com o avanço do Agronegócio; dos crimes
ambientais, dos assassinatos, do fechamento de escolas, da destruição de programas de
formação inicial e continuada no campo, da destruição de legislações protetivas dos povos e
dos territórios dos povos do campo, etc. O objetivo é investigar, em uma primeira etapa, a
prevalência de estudos em nível de teses e dissertações no Brasil sobre a Educação do campo,
e em uma segunda etapa, operar com análises específicas acerca dos fundamentos teóricofilosóficos, propostas de formação defendidas, possibilidades pedagógicas desenvolvidas.
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METODOLOGIA
Quanto à metodologia, como citérios de análise, nos pautamos em Caldart (2010) que
sintetiza seis pontos sobre a constituição originária da Educação do Campo: 1) como crítica;
2) os Movimentos Sociais como protagonistas; 3) continua uma tradição pedagógica
emancipatória; 4) afirma das escolas do campo; 5) se relaciona com a luta de classes; 6) se
vincula à Política Pública. Caracteriza-se como estudo epistemológico, com o método
Materialista Histórico e Dialético, que relaciona as estruturas lógicas das pesquisas às suas
determinações históricas (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007; KOPNIN, 1978).
RESULTADO E DISCUSSÕES
Tomando como ponto de partida o estudo de Albuquerque (2011), apresentamos os
resultados iniciais. Em 2011 foram localizados 433 estudos que tratam da educação no meio
rural, localizados no banco de teses e dissertações da capes a partir das expressões exatas –
educação do campo; educação no campo; educação rural e escola rural. Atualmente, o
banco de dados da capes foi desestruturado e toda a produção migrou para a BDTD
(biblioteca digital de teses e dissertações).
Em 2021, um levantamento dos estudos desenvolvidos entre 2010 e 2020, partir da
expressão exatas Educação do Campo, resultou em um levantamento inicial a partir dos
títulos, de 335 estudos: 236 dissertações e 99 teses. Quanto à busca pela expressão exata
Educação Rural nos títulos, resultou em 20 estudos, 16 dissertações e 4 teses. Eis a primeira
constatação, diferente do estudo de 2011: vem decrescendo o uso desse descritor (|educação
Rural), ficando evidente que a expressão Educação do Campo passa a abranger quase que a
totalidade dos estudos que se referem à educação dos povos do campo (BRASIL, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeios resultados reforçam a necessidade de análises aprofundadas acerca dos
estudos sobre Educação no Campo no Brasil, tendo em vista a hipótese de apropriação ahistórica, que exclui a luta de classes, e esvazia a formação do trabalhador do campo, por uma
parte significativa dos mesmos, pois agora, a Educação do Campo aparece como descritor
hegemônico, incluindo todas as tendências teóricas se valendo desta mesma expressão. Seu
uso deve-se provavelmente à incorporação das normatizações oficiais, e não dada a uma

reafirmação da posição política defendida pelos movimentos sociais em luta como se dava
antes.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: futebol; diversidade; luta.
INTRODUÇÃO
Em 2018 o Esporte Clube Bahia criou o Núcleo de Ações Afirmativas do clube como
parte do objetivo de se tronar o clube mais democrático do Brasil e lutar pelo respeito à
diversidade e por direitos humanos. Nos últimos anos, o clube tem investido em um
marketing diferenciado voltado para a valorização da identidade como “time do povo”.
Chama a atenção um conjunto de materiais e ações voltadas para questões de discriminação
social que discutem acesso aos jogos pelas camadas populares, racismo, desigualdade de
gênero, LGBTfobia, entre outros. Temas que aparentemente não se relacionariam com o
esporte, mas que têm ganhado força mundialmente (CLELAND, 2015; SPAAIJ; VIÑAS,
2013). Nesse cenário, o objetivo deste texto é analisar os vídeos da campanha publicitária
#BahiaClubedoPovo, especialmente aqueles que discutem discriminações e questões de
identidade.
Para essa pesquisa foram selecionados 13 vídeos, disponíveis no canal oficial do
Clube 2 . Os vídeos foram assistidos várias vezes e observados a partir de uma ficha para
levantar aspectos técnicos, tema, termos mais frequentes, discursos de base, estratégias de
1
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Os vídeos foram coletados no endereço: https://www.youtube.com/user/TvBahea .

mobilização e formas de apresentar o E. C. Bahia. Como aporte teórico e metodológico,
utilizamos os estudos culturais (SILVA, 2011; ESCOSTEGUY, 2006). Entendendo os vídeos
como artefatos culturais, ou seja, práticas discursivas que são produzidas na cultura, ao
mesmo tempo em que produzem cultura.
A DIVERSIDADE NOS VÍDEOS DO BAHIA
Tecnicamente os vídeos têm em média 54,7 segundos. No geral, se utilizam de
narrativas e imagens de torcedores/as, da Arena Fonte Nova e também da cidade de Salvador.
Percebemos que a campanha critica o classismo, o machismo, o racismo (contra negros e
indígenas), a LGBTfobia e o capacitismo.
Em todos os vídeos se faz uma relação com o futebol e o clube, literal ou
poeticamente. São utilizados elementos como o campo, a bola, as linhas de demarcação, a
bandeira, a camisa do time, a casa (Fonte Nova) e os cantos da torcida. Os primeiros vídeos e
campanhas se referem ao acesso dos/as torcedores/as das classes populares aos jogos, e essa
parece ser a base de todos os demais vídeos, reforçando a imagem de “Clube do Povo”.
Para exemplificar as falas que problematizam as discriminações trazemos como
exemplo o vídeo “Coleção #ClubedoPovo”. Onde temos a narrativa de crianças que retomam
a identificação com o clube e com o povo, trazendo falas como: “preta é minha pele e meu
coração é tricolor”, “Eu tenho duas mães e as duas são Bahia” e “Pode ser menino, pode ser
menina, se a gente se unir, dá tudo certo”.
A participação do Bahia nessas discussões acompanha outras manifestações do futebol
(especialmente relacionadas às torcidas antifascistas), de outros esportes (como o caso da
NBA em 2020 e do atleta Lewis Hamilton da Fórmula 1 que participaram de manifestações
pelo Black Lives Matter) e da sociedade como um todo, que vem utilizando das redes sociais
para resistir à onda de neoconservadorismo e neoliberalismo que vem se apresentando nas
últimas décadas no Mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o trabalho ainda esteja em andamento, a partir da análise dos vídeos da
campanha é possível visualizar que há espaço nos clubes para as discussões relacionadas às
lutas sociais. Os vídeos trabalham o amor ao clube e a importância da diversidade,
especialmente em garantir direitos e respeito. Ganharam notoriedade nas mídias e entre
grupos de torcedores do próprio clube e de outros. Se o futebol hipermidiatizado e comercial
já foi palco de muitas cenas de desigualdades/discriminação, a campanha mostra que ele
também pode ser potente nas lutas por uma sociedade mais justa.
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O TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA
ROSELI CORREA DA SILVA: UM ESTUDO DE CASO1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho pedagógico 1; MST 2; Educação Física 3.

INTRODUÇÃO
Este resumo se refere a dissertação de mestrado inserida na linha aspectos sócio
culturais e pedagógicos do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação Física e
Desportos (CEFD) da UFSM. Tem profunda relação com a caminhada da pesquisadora na
educação do campo, na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul.
OBJETIVO
Objetiva compreender como se constitui o trabalho pedagógico da Educação Física, no
que se refere a teoria pedagógica, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Roseli Correa
da Silva (RCS). O contexto da pesquisa se desenvolve no assentamento Nova Santiago,
também conhecido como Santa Rita, como é chamado pelos assentados/residentes, aonde
localiza-se a Escola (RCS), no município de Capão do Cipó. A escola foi criada em 1988, um
ano depois de assentadas às famílias, que provinham em sua maioria do acampamento da
fazenda Anoni, em 1985.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso, que se utiliza do materialismo
histórico e dialético como fundamentação teórica. Neste sentido, após o percurso
investigativo, confirmamos a hipótese levantada no estudo, que o MST e consequentemente a
escola do assentamento e o trabalho pedagógico da EF, através da teoria pedagógica, vem
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afastando-se dos princípios que inicialmente nortearam a educação do campo, e inspiraram as
primeiras lutas, na conquista da terra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entretanto, o MST, no Brasil, e talvez até fora dele, assume uma importância política
fundamental, principalmente na década de 1990, como forte contraposição às políticas
educacionais neoliberais, forjando um acirramento na disputa de projetos para o campo
brasileiro. Reforçamos, como já citado no texto do estudo, a importância da teoria do
materialismo histórico e dialético, como fundamentação para a teoria pedagógica, que embasa
também a educação física.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Projetos sociais esportivos; esporte para o desenvolvimento e a paz;
sociologia do esporte.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a grande disseminação do esporte como política social, Kidd (2008)
defende que a área dos projetos sociais esportivos (PSEs) pode ser considerada um
movimento social. Assim, ressalta a ampla aparição do esporte recentemente como ferramenta
de promoção de desenvolvimento social, principalmente em comunidades em situação de
vulnerabilidade.
Destarte, tem sido cada vez mais frequente a aparição do Esporte para o
Desenvolvimento e a Paz, um setor de grande importância no crescimento do esporte em
políticas sociais e vêm sendo reconhecido e apoiado tanto politicamente quanto
financeiramente pelas Nações Unidas, União Europeia e muitos outros governos nacionais
(GIULIANOTTI, 2010, GADAIS; BAPTISTA, 2019). No Brasil, é evidente a gama de PSEs
patrocinados por instituições governamentais, empresas privadas, organizações não
governamentais (ONGs) ou organizações da sociedade civil que apresentam como seus
principais alvos crianças e adolescentes que vivem em comunidades afetadas pela exclusão
social, pobreza, criminalidade e uso/tráfico de drogas, visando a garantia dos direitos e
mudança de certas realidades sociais (GUEDES et al., 2006, TRINDADE et al., 2016). Por
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sua vez, o presente estudo busca discutir e analisar esses projetos, aproximando-os da
sociologia do esporte, sobretudo, do campo esportivo de Bourdieu (1983).
OBJETIVOS
Objetivo Geral:
- Analisar os projetos sociais esportivos da cidade de Rio Grande – RS, buscando identificar
seus objetivos e metodologias.
Objetivos Específicos:
- Identificar os objetivos dos projetos sociais esportivos na cidade de Rio Grande – RS;
- Investigar as metodologias que embasam os projetos sociais esportivos;
- Cotejar os objetivos e as metodologias dos projetos sociais esportivos estudados.
METODOLOGIA
Este é um estudo qualitativo que incluirá a análise de documentos e entrevistas
semiestruturadas online. Para a análise dos dados coletados será aplicada a Análise Temática
proposta por Virginia Braun e Victoria Clarke, levando em consideração a capacidade desse
método para “identificar, analisar, interpretar, refinar e relatar padrões (temas) a partir de
dados qualitativos” (SOUZA, 2019, p. 2). As entrevistas serão direcionadas a representantes
de diferentes projetos sociais esportivos da cidade do Rio Grande – RS, os quais já foram préestabelecidos a partir de uma comunicação com a Secretaria de Cultura e Esporte da
Prefeitura Municipal do Rio Grande.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa encontra-se em andamento e está no processo de revisão de literatura.
Portanto, a partir da coleta de dados prevista para o segundo semestre do ano de 2021 aliada à
sua sistematização e conseguinte análise, espera-se que seja possível cotejar os objetivos e
metodologias dos projetos sociais esportivos investigados a fim de discutir o esporte enquanto
instrumento de políticas sociais nas quais inúmeras instituições governamentais e não
governamentais vêm promovendo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Projetos Sociais; Esporte.

INTRODUÇÃO
O foco desta pesquisa são os projetos sociais esportivos para crianças e adolescentes,
mais especificamente em projetos da cidade de São José do Norte/RS. Projetos sociais
esportivos têm se tornado espaços de oferta de atividades para ocupação do tempo livre ou
extraescolar, de crianças e adolescentes, a fim de “evitar” a disposição para envolvimento em
problemas sociais como violência, drogas, tráfico e trabalho infantil (CASTRO E SOUZA,
2011; GUEDES et. al, 2006; KRAVCHYCHYN E OLIVEIRA, 2015). Nossa pesquisa tem
por finalidade buscar conhecer os propósitos de projetos sociais esportivos da cidade de São
José do Norte e problematizar seus objetivos, procurando analisar suas ferramentas para o
alcance de tais objetivos.
METODOLOGIA
Os projetos sociais a serem selecionados deverão ter sede na cidade de São José do
Norte/RS - Brasil, e contar com a atuação de pelo menos um profissional graduado em
Educação Física, com formação em Licenciatura e/ou Bacharelado, com os quais serão
realizadas entrevistas semiestruturadas (LOFLAND et al. 2006) on-line, via Google Meet ou
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Chamada de vídeo via Whatsapp, para posteriormente ser empreendida uma análise temática
dos dados associada à análise de documentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da revisão bibliográfica realizada neste projeto, é possível identificar que as
hipóteses levantadas para a pesquisa encontra fundamento teórico em outros estudos, na área
dos projetos sociais, que apontam questões como o déficit na formação inicial e continuada de
profissionais graduados em Educação Física, na preparação para atuação em projetos sociais,
a indicação de que o esporte tem sido se não o principal, mas um dos principais instrumentos
de intervenção nos Projetos Sociais, e que estes espaços em alguns casos são utilizados para a
ocupação do “tempo livre” a fim de “evitar” a disposição para envolvimento em problemas de
ordem social como violência, drogas, tráfico, trabalho infantil.
Neste sentindo esta pesquisa busca analisar estes fatores nos projetos sociais
esportivos da cidade de São José do Norte-RS, buscando conhecer e entender os mecanismos
de análise e avaliação dos efeitos dos projetos sociais esportivos para crianças e adolescentes,
da cidade de São José do Norte/RS, com o objetivo de identificar e problematizar de que
forma o esporte pode ou não contribuir no sentido de promover os resultados pretendidos por
tais projetos.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: PIBID-EF; Agricultura Familiar; Vida Saudável;
APRESENTAÇÃO
Apresentaremos algumas reflexões do coletivo pibidiano, do curso de Educação Física
da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT – Campus de Cáceres, durante o
período pandêmico enfrentado pela humanidade, acerca da produção de vida saudável,
proporcionada pela agricultura familiar, que abastece a Cooperativa de Consumo Solidário e
Sustentável – COOPERSSOL.
O trabalho do PIBID-EF tem sido desenvolvido no sistema remoto, não presencial,
tendo em vista a disseminação e alta incidência no contágio de COVID-19 no país e no
mundo. No sentido de lutar pela garantia da preservação da vida, nossos encontros e diálogos
tem acontecido através de plataformas virtuais e conseguimos ampliar o foco para além das
práticas educativas vinculadas ao âmbito escolar. Consideramos fundamental que as
discussões no processo de formação profissional e acadêmica, tenham suas bases na realidade
objetiva.
Preservar a vida e pensar possibilidades de produção de vida saudável nos levaram a
refletir sobre o trabalho desenvolvido pela COOPERSSOL, junto ao Movimento de
Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra – MST, famílias de pequenos agricultores,
assentadas na região do Cinturão Verde no Facão, bem como contribuir com o movimento de
solidariedade construído na região, a partir da iniciativa de sindicatos, movimentos sociais,
cooperativas e diversas instituições, para minimizar os impactos da pandemia.

1

O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES – PIBID para sua realização.

Para

embasarmos

nossas

reflexões,

enquanto

procedimento

metodológico,

entrevistamos/dialogamos com o presidente da COOPERSSOL2 para conhecer as demandas
que chegaram à Cooperativa durante a pandemia e as ações desencadeadas.
Assim, nos propomos relatar tais experiências, com o objetivo de analisar os impactos
da pandemia da Covid-19 para a inclusão produtiva de agricultores familiares no interior do
Mato Grosso, na cidade de Cáceres, por meio das ações da Cooperativa de Consumo
Solidário e Sustentável e as relações estabelecidas por ela.
CONSTRUINDO A REDE DE SOLIDARIEDADE
A vida no planeta apresenta um conjunto de desafios relacionados à experiência
coletiva que envolve a sociedade contemporânea, com efeitos destrutivos nas formas de
produzir sobrevivência no planeta. Algumas culturas, ciências, formas de educação, de
produção da saúde, da política e da economia buscam formas de se relacionar de forma
sustentável, essas são experiências que nos interessam nesse momento.
A COOPERSSOL teve sua fundação estabelecida em junho de 2018, com a reunião de
um grupo de 20 pessoas, com objetivo de desenvolver concepções e práticas sociais
fundamentadas nos princípios da economia solidária e da agroecologia, tendo como valores
orientadores a cooperação, a mutualidade e a comercialização solidária.
Nesse tempo de existência, a cooperativa oferta de modo prioritário os produtos
orgânicos da agricultura familiar (legumes, verduras, frutas, laticínios e outros) e produtos
artesanais (pães, biscoitos, doces, cervejas, licores, tapetes, sabão, dentre outros) produzidos
por grupos e/ou sujeitos que atuam na perspectiva da economia solidária. Atualmente, conta
com um cadastro de fornecedores, formado por grupos de associações, cooperativas e também
de grupos informais da região.
Os resultados apontam que a suspensão das feiras que eram realizadas, semanalmente,
na Praça da Cavalhada e outra no pátio da UNEMAT - Cáceres, impactou negativamente nas
vendas dos produtos da agricultura familiar. Segundo o presidente da Cooperativa, os grupos
mais atingidos foram os que forneciam produtos a partir de contratos ao Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
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pois com o fechamento das escolas eles tiveram os contratos encerrados. Os grupos que
vendiam com entregas domiciliares e na COOPERSSOL, conseguiram enfrentar melhor os
desafios que se apresentaram com o cenário pandêmico, conseguiram manter as vendas nos
mesmos patamares anteriores à pandemia.
Para superar as dificuldades da pandemia, a COOPERSSOL buscou alternativas como
as vendas virtuais e o desenvolvimento de campanhas solidárias com diversas parcerias
implementadas pelas entidades, com o MST, comunidades indígenas, quilombolas e periferia
da cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das ações de solidariedade organizadas pelas entidades envolvidas, bolsistas
pibidianos puderam também, engajar-se na campanha de arrecadação de roupas, calçados,
gêneros alimentícios e demais itens necessários para o enfrentamento da pandemia. Foram
projetos de produção de álcool em gel, de máscaras, sabão líquido e cestas básicas,
organizadas, coletadas e distribuídas às comunidades duramente atingidas pela crise sanitária
e desinvestimento do poder público no país.

VOZES DO ESPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA
DO SUL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL1
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Projetos sociais esportivos; esporte para o desenvolvimento e a paz;
sociologia do esporte.

INTRODUÇÃO
Este projeto de pesquisa está situado no contexto de uma área emergente de estudos
que tem sido referida, na literatura, como ‘Esporte para o Desenvolvimento’, ‘Esporte para o
Desenvolvimento e pela Paz’, ‘Desenvolvimento através do Esporte’, entre outras
denominações (DARNELL, 2012).
Essa área tem sido marcada por uma divisão clara entre o Norte Global e o Sul Global.
Essa divisão corresponde principalmente ao fato de que a maioria das ações promovidas no
campo ocorre no Sul Global, em contraste com o fato de que a maioria dos pesquisadores e
pesquisas se darem a partir do Norte Global (Darnell et al. 2019; Schulenkorf et al. 2016).
Evidência disso pode ser encontrada mesmo no recentemente lançado Routledge Handbook of
Sport for Development and Peace (Collison et al. 2019), onde dos 84 autores, apenas 5 são
provenientes ou trabalham nos países do Sul Global.
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OBJETIVO E QUESTÃO DE PESQUISA
Esta pesquisa tem como objetivo abordar os atores sul-americanos envolvidos nas
iniciativas do EPD e entender suas perspectivas e práticas que estão, ao mesmo tempo, ligadas
ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A finalidade desta pesquisa
é contribuir para a ampliação do conhecimento sobre EPD, levando em consideração o
desequilíbrio Global Norte - Sul Global (ver Schulenkorf et al. 2016). Além disso, refletimos
as noções críticas de abordagens de cima para baixo (top-down approach) adotadas por muitas
iniciativas do EPD, conforme mencionado, por exemplo em obras de Burnett (2010), e
Collison et al. (2017). Consequentemente, abordaremos o tópico da configuração do poder
discursivo na agenda do EPD. A principal questão de pesquisa que orienta nosso estudo é:
Como os atores sul-americanos envolvidos nas iniciativas da EPD percebem a capacidade de
tais iniciativas atingirem os respectivos objetivos de desenvolvimento sustentável?
METODOLOGIA
O estudo compreende um desenho qualitativo. As técnicas de coleta de dados são a
análise de documentos, a entrevista semiestruturada e o grupo focal. A análise de documentos
(Bowen, 2009; Sparkes & Smith, 2013) leva em conta contextos locais, nacionais, regionais e
internacionais; atores como coordenadores, supervisores, idealizadores e gerentes das
iniciativas e são ouvidos por meio de entrevistas (Lofland et al. 2006); atores como
participantes, estagiários, voluntários ou ‘multiplicadores’ das iniciativas são ouvidos em
grupos focais (Puchta & Potter, 2004).
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nossa pesquisa vem explicitando que temas como a relação com a escola e a
preocupação com as drogas são muito mais frequentes junto aos atores do sul global do que se
poderia sugerir a partir da literatura inicial. Estamos finalizando o processo de entrevistas e
grupos focais e a análise dos resultados (junho 2021).
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RESUMO
Essa pesquisa busca analisar as relações entre a FIFA, SFW e organizações sul-americanas
que afirmam ser criadoras da metodologia do Futebol Callejero, e que após distratos,
culminam com a fundação do Movimento Futebol Callejero. Foi utilizada Análise de Redes
Sociais, entrevistas, bibliografias, documentos e observações participantes. Ao fim, é possível
perceber que a fundação do MFC está diretamente ligada aos conflitos que emergiram da
relação das Organizações Sul-americanas com a FIFA e SFW.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol Callejero, Fifa, Ações coletivas.
INTRODUÇÃO
O Movimento de Futebol Callejero (MFC) foi idealizado com o objetivo de resgatar o
futebol popular, por meio de jogos, nos quais crianças e jovens pudessem jogar bola, com
regras por eles estabelecidas, sem a mediação da arbitragem adulta. Acima de tudo, seria uma
forma de integrar grupos de jovens em conflito, abordando questões relevantes para a
juventude, tais como: sexualidades, violência, exclusão social, violação de direitos, entre
outros, sempre visando a exaltação de valores como o respeito, fraternidade, solidariedade e
cooperação. Como características peculiares, a manifestação social, surgida a partir do
trabalho em organizações sociais na Argentina, possui regras que o diferenciam do futebol
tradicional, como homens e mulheres jogando juntos, a ausência de um árbitro, além de
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momentos para rearranjos das regras utilizadas (MOVIMENTO DE FUTEBOL
CALLEJERO, 2015).
O futebol callejero surgiu no início dos anos 2000 a partir das relações entre
organizações sociais da América do Sul, que se autoproclamam fundadoras, que
posteriormente se aliam a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). Contudo,
essa relação entre as instituições durou somente cerca de sete anos, quando os membros das
instituições sul-americanas romperam com a monopolizadora do futebol, como estratégia de
ação-organização para a retomada da a valorização de aspectos regionais fundantes da
metodologia.
Esta pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado resultante de pesquisa que
investigou os processos relacionais em ações desenvolvidas por uma configuração de atores
heterogêneos engajados publicamente no Movimento de Futebol Callejero, um conjunto de
organizações sociais de diversos países da América do Sul. O estudo foi realizado através da
análise de redes sociais, procurando compreender as relações e vínculos entre os atores
envolvidos, tendo em vista as teorias das ações coletivas.
O interesse por pesquisar este Movimento se dá pelo alcance que atinge esta
metodologia assim como a repercussão das ações realizadas, principalmente pelas
organizações sociais argentinas que iniciam seu processo de desenvolvimento. Nossa pesquisa
se debruça nas relações, num primeiro momento de reciprocidade e posteriormente
conflituosas, entre organizações que afirmam ser criadoras da metodologia do Futebol
Callejero, a FIFA e programas sociais apoiados ou desenvolvidos por esta entidade, como
Football For Hope (FFH) e StreetFootballWorld (SFW). Em segundo, estas relações,
embriões de um grande programa global desenvolvido através do Futebol Callejero em seu
princípio, também são basilares para a fundação do Movimento de Futebol Callejero, ao cabo
do rompimento de um grupo de Organizações Sul-americanas com a FIFA.
METODOLOGIA
A configuração internacional do Movimento de Futebol Callejero e sua interlocução
com grandes organismos globais nos faz optar pela utilização da Análise de Redes Sociais
(ARS), na medida que esta proposta preza pela inclusão de processos de vínculos e ações
entre atores de diferentes países (SILVA, 2010). Na ARS, qualquer organização constitui um

conjunto de atores interdependentes que pode ser analisado como uma rede social. Sendo uma
rede social formada por um conjunto de atores ligados por uma relação, podendo, dentro da
rede existir vínculos diretos e indiretos entre os atores. Assim, “Qualquer conjunto de atores
(indivíduos, organizações, empresas, nações, etc.) que apresentem relações entre si pode ser
conceituado como constituindo uma rede social e, assim, analisado a partir da metodologia de
ARS” (SILVA; ZANATA JÚNIOR, 2011, p. 117).
Os procedimentos de investigação consistiram em entrevistas semiestruturadas com
lideranças de nove organizações sociais de diferentes países, assim como em análises das
trajetórias destes atores. Também foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental, além
de observações participantes em diferentes países como Argentina, Equador e Uruguai.
NAMORO E MÁGOAS
Através de um histórico de cooperação com instituições sociais de porte continental e
global, organizações argentinas, capitaneadas pela Fundação Defensores del Chaco,
divulgaram e ampliaram o desenvolvimento da metodologia do Futebol Callejero. A partir
dessas redes, uma aproximação começou a ser traçada, primeiro com a Rede
Streetfootbalworld, ainda em formação. Essa relação inicia-se a partir de 2005 com a
realização do primeiro Festival Sul-americano de Futebol Callejero, em Buenos Aires. Nesse
evento uma organização alemã é convidada a participar (Kickfair) sendo o elo que apresenta a
outras organizações e redes do continente europeu o futebol callejero. O Festival 06, realizado
em paralelo a Copa do Mundo de futebol da FIFA efetiva oficialmente a aproximação entre as
organizações sul-americanas e a FIFA e StreetfootballWorld.
Nos anos que seguem, percebe-se uma mudança de configuração, com a Rede Sulamericana de Futebol Callejero se inserindo na rede mundial Streetfootballworld, e as
Organizações Argentinas Fundação Defensores del Chaco e, posteriormente, Fundación
Fútbol para el Desarrollo (FUDE criada em 2008) a cargo das ações dessa rede global na
América do Sul. Ou seja, o que se pode observar analisando o processo é que a Rede Sulamericana se encontrava vinculada a SFW e a FIFA e a dinâmica de trabalho dessas
organizações.
No ano de 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul, é organizado o evento
paralelo chamado Festival Football For Hope, que reuniu 32 países na cidade de Alexandra.

Embora depois desse evento ainda se realizassem mais dois encontros fazendo parte desta
configuração de rede global, foi neste momento que se deu o início do processo de ruptura
entre as Organizações Sul-americanas e a SFW.
Em análise fora possível observar que a ruptura entre as instituições estaria estruturada
em descontentamento por parte das Organizações da América do Sul em relação a má
apropriação por parte da FIFA do Movimento. A entidade monopolista do esporte estaria
fazendo uso do nome das organizações sociais fundadoras da metodologia, além de se
apoderar da própria ideia fundante do Futebol Callejero.
FUNDAÇÃO DO MOVIMENTO DE FUTEBOL CALLEJERO
A fundação do Movimento de Futebol Callejero, conforme Dotto (2019), vem “de la
mano” da ruptura com a FIFA. Ou seja, o MFC, de fato, é fundado a partir “das mágoas”
observadas na relação, seja de natureza financeira, em que as Organizações Sul-americanas
questionam sobre a utilização dos recursos por parte da FIFA e da SFW, no que tange sobre
traição na “venda” do trabalho das Organizações Sul-americanas, por causa da sua expertise
na aplicação., seja de caráter ideológico, com a discussão da posse da metodologia.
Um segundo ponto é o anunciado pelas instituições fundadoras do Movimento é de
caráter ideológico, com a discussão da apropriação e alteração dos princípios da metodologia.
De acordo com Dotto (2019), a importância de um “marco ético” para as organizações que
utilizam a metodologia foi o principal fator que leva a fundação do Movimento.
Abaixo segue o sociograma que apresenta as relações observadas durante este
momento, as quais culminam na fundação do Movimento de Futebol Callejero, no ano de
2013. Percebe-se, a partir das cores de cada ponto da rede a complexidade e a variabilidade
dos vínculos entre organizações e atores ocorridos no período.

Quadro 1 – Sociograma da fundação Movimento de Futebol Callejero

Fonte: elaboração do autor

Observa-se que a fundação do Movimento de Futebol Callejero está diretamente
vinculada aos conflitos que emergiram da relação das Organizações Sul-americanas com a
FIFA e SFW. A contenda entre as Organizações Sul-americanas e FIFA/SFW, ponto
fundamental do processo de fundação do Movimento de Futebol Callejero, não significou um
rompimento total, visto que algumas instituições que fundaram o movimento permanecem,
após esse marco, mantendo relações com FIFA e SFW, o que é possível verificar através dos
exemplos de CDI2, Cre-Arte3 e Chigol4 (que no sociograma tem seus pontos de relação com
estas organizações destacadas em amarelo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A configuração de uma rede global, que marcou a união das Organizações Sulamericanas com a FIFA/SFW permite visualizarmos uma configuração de interações
caracterizada por atores heterogêneos: grandes organizações globais como a FIFA e
Streetfootballworld, organizações regionais como Defensores del Chaco, FUDE e os demais
Centro de Desenvolvimento da Inteligência – Organização do Paraguai.
Organização da Argentina que trabalha com jovens e adultos com deficiência.
4
Organização chilena que organiza ligas de Futebol Callejero em periferias de Santiago.
2
3

fundadores do Movimento de Futebol Callejero, organizações sociais que são ou foram
aliadas tanto da FIFA quanto das organizações sul-americanas, e lideranças regionais em
organizações sociais. Todos estes atores aparecem ligados por lógicas de solidariedade e
reciprocidade, engajados publicamente no conflito político-cultural que procurava se
relacionar (ora conflituosamente, ora não, partes sim, partes não) com a FIFA.
Assim a relação entre “namoro” e “mágoas” apresentada nos mostra uma rede
heterogênea, com grande permeabilidade dos seus atores e sobretudo uma ação conflituosa,
neste caso não em relação ao estado, mas a FIFA.

FIFA AND STREETFOOTBALLWORLD: DATING, HURT AND THE
FOUNDATION OF THE MOVEMENT OF CALLEJERO
ABSTRACT
This research seeks to analyze the relationships between FIFA, SFW and South American
organizations that claim to be creators of the methodology of Football Callejero, and that
after dissolutions, culminate in the foundation of the Movement Football Callejero. Social
Network Analysis, interviews, bibliographies, documents and participant observations were
used. At the end, it is possible to see that the foundation of the MFC is directly linked to the
conflicts that emerged from the relationship between South American Organizations and
FIFA and SFW.
KEYWORDS: Football Callejero, FIFA, Class Actions.

FIFA Y STREETFOOTBALLWORLD: BODAS, DOLORES Y
FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FÚTBOL CALLEJERO
RESUMEN
Esta investigación busca analizar las relaciones entre FIFA, SFW y organizaciones
sudamericanas que dicen ser creadores de la metodología del Fútbol Callejero, y que luego
de disoluciones culminan en la fundación del Movimiento Fútbol Callejero. Se utilizaron
análisis de redes sociales, entrevistas, bibliografías, documentos y observaciones de los
participantes. Al final, se puede ver que la fundación del MFC está directamente ligada a los
conflictos que surgieron de la relación entre las Organizaciones Sudamericanas y la FIFA y
SFW.
PALABRAS CLAVES: Football Callejero, FIFA, acciones colectivas.
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O CONCEITO DE LUTAS: CONTEÚDOS PARA COMPREENSÃO DA
SOCIEDADE CAPITALISTA1
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Esse resumo visa discutir o conceito de lutas e sua necessidade na estrutura real da
sociedade capitalista. As lutas e suas inserções na escola burguesa e a necessidade de
precisar o campo conceitual na sua disputa contra o senso comum.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; escola; lutas; marxismo.
INTRODUÇÃO
Capoeira, jiu-jitsu, krav magá, aikidô, boxe e outras atividades chamadas comumente
de lutas fazem parte do cotidiano de professores de Educação Física, bem como de milhares
de pessoas que escolhem se exercitar, divertir-se, e também se defender fisicamente,
desenvolvendo o aprendizado das diversas técnicas que envolvem tais atividades. Entretanto,
compreendendo que o papel da pesquisa é justamente estranhar e questionar os conceitos e
conhecimentos tácitos, desde o desenvolvimento da tese de doutorado colocamos o desafio de
entender com maior profundidade o conceito de lutas.
Nossa base filosófica, que é marxista e, portanto, parte da compreensão de que o
trabalho é o que torna homens e mulheres2 efetivamente humanos, precisava desse exercício,
para entendermos como a elaboração de Marx e Engels poderia nos ajudar a entender a
especificidade da Luta enquanto uma atividade singular, considerando que diferentes formas
do que comumente chamamos de luta possui expressões sócio-históricas e geográficas
distintas, mas uma objetividade comum. Com relação aos conceitos, vínhamos de longas
discussões com a comunidade, tanto acadêmica, quanto a sociedade em geral, sobre uma série
de desdobramentos. O combate em defesa de um conceito científico de lutas diante do senso
O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Quando nos referimos a homens e mulheres estamos indicando a sua condição de natureza,
biológica, animal, que ainda precisa ter introjetada em si; a humanidade que é constituída
historicamente por seres que desenvolveram outra natureza, a natureza social, algo que não está
garantido geneticamente, que precisa de mediações entre o ser e o mundo, entre o subjetivo e objetivo,
o que o caracteriza como humano.
1

comum é árduo, principalmente quando o uso prático da noção de lutas sem qualquer
aprofundamento ou análise crítica se apresenta bastante simples e direto. Entretanto, o legado
do que a humanidade produziu em termos filosóficos nos faz compreender que abraçar
acriticamente qualquer ideia ou conceito deixa-nos, como diria Kosik (1976), na
pseudoconcreticidade, que são armadilhas filosóficas do campo idealista. Para muitos, tal
exercício pode parecer um rebuscamento desnecessário de distinção e afastamento, numa
perspectiva de cisão entre espaços teóricos versus práticos, de pouca relevância e incidência
no mundo real. Este pode até ser um risco que a presente pesquisa corre, entretanto, este
relatório busca debater as implicações práticas dos desdobramentos conceituais para o trato de
Lutas, que, em nossa perspectiva, é imprescindível para avançar no trato do conhecimento
dentro dos espaços em que as atividades agonistas se manifestam.
Nesta investigação, discorremos sobre a distinção entre Lutas/Lutas Corporais 3 e
Artes Maciais, que, em princípio, parecia-nos menor do efetivamente se expressou, dada a
demanda de tal debate, que se fez presente no desenvolver da prática pedagógica dentro de
nosso espaço de trabalho. Dessa forma, desafiamo-nos a construir esse campo para introduzir
pontes que permitam realizar tal discussão com a comunidade. Como consequência, era
também dificultado o entendimento do que seja Luta/Luta Corporal, mas esse é um problema
a respeito do qual nós devemos avançar em encontrar soluções. Essa dificuldade em explicitar
aos alunos da graduação esse debate ontológico se dá por conta da concepção que adotamos a
respeito da relação entre sujeito e objeto. Para nós, o conceito de lutas não se estrutura nem no
sujeito, nem no objeto, mas na síntese das relações entre aquele que luta (lutador) e o produto
da luta (a luta em si). Mas, sobretudo, o conceito trata da construção da luta enquanto síntese
do que se necessita, do que temos enquanto recursos materiais e de acúmulo de conhecimento,
a partir das intencionalidades dos homens e mulheres humanizados, regidos pelas
determinações de matar ou subjugar versus não ser morto ou subjugado pelo outro. Nas
palavras de Marx e Engels (2007, l. 263) a Feuerbach: “[…] que o homem é também ‘objeto
sensível’; mas, fora o fato de que ele apreende o homem apenas como ‘objeto sensível’ e não

3 Esse conceito será melhor explicitado à frente no texto, mas se remete ao mesmo debate presente no
conceito cultura corporal, cunhado em 1992 pelo Coletivo de Autores no texto Metodologia do Ensino
de Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 2013).

como ‘atividade sensível’”. É essencial ao desenvolvimento do nosso trabalho compreender a
teoria da atividade4, compreendida nesses princípios aqui discorridos.
A nossa intenção é interagir as disciplinas da universidade com o campo escolar
público, entretanto, ainda não encontramos um formato com expressão mais definida para
cumprir tal propósito. Pretendemos retomar tais experiências, mas por hora, este trabalho
cumpre o papel de preâmbulo para ações futuras.
Na nossa rede de pesquisa instituímos que abrigaríamos os debates sobre os conteúdos
clássicos da Educação Física (dança, jogo, luta, ginástica e esporte), pensando numa teoria de
transição, entre a escola real, a escola possível e a escola que queremos. Levamos em conta,
para tanto, que a construção desse projeto depende – e se articula – com o modo de
produção/reprodução da vida, e também com o trato de toda produção humana, que se
organiza na escola.
Pelas questões acima mencionadas, sentimos a necessidade de aprofundar nosso
debate no campo filosófico da educação, especificamente no marxismo, pois encontramos
terreno fecundo para compreender que existiam lacunas, e que nossos pontos de vista
deveriam ser revistos, para apontar o que tentamos evidenciar nesse relatório.
Para avançar no nosso objeto dialoguei sobre a singularidade da Luta; sua
apresentação real, imbricada com outras atividades; e sobre os elementos lúdicos para
transição enquanto conteúdo escolar, e até na reprodução da mesma.
Essas atividades, aos olhos leigos podem ser entendidas como “uma coisa óbvia,
trivial” (MARX, 2013, posição l. 2886), mas quando estamos tratando dos nossos estudos no
campo marxista, isso reincide em implicações práticas de nossas atividades. Por isso, o rigor
no trato dos conceitos, para abordá-los com o máximo de precisão, tornou-se imperativo para
o nosso exercício. Afinal, neste texto se encontra o limite do que pudemos desenvolver, por
hora, mas também aqui se lançam veredas amplas para debatermos, e polêmicas sobre o trato
do conhecimento sobre Lutas/Lutas Corporais.
Nossas pretensões de estudo se ancoram no que Saviani (1989) chama de
problematicidade do problema. A partir desta compreensão, gostaríamos de anunciar alguns
pressupostos sobre o tema a respeito do qual pretendemos discorrer. Segundo Saviani (1989,

4 Teoria desenvolvida pela escola de psicologia soviética, que inaugura o pensamento da psicologia
Histórico-Cultural.

p. 20), a problematicidade do problema emerge de uma necessidade: “[...] o uso comum e
corrente da palavra problema acaba por nos conduzir à seguinte conclusão, aparentemente
incongruente: ‘O problema não é problemático’”, eis, então, que demonstraremos a
emergência com que devemos discutir o tema lutas corporais ou artes de combate5, à medida
que as lutas precisam estar ancoradas nos princípios das atividades humanas; pra tanto, é
premente compreender como o ser do gênero humano se desenvolve na sua especificidade.
PROBLEMA
Mas o que é luta?, à primeira vista, apresenta-se enquanto óbvia, mas nela reservamse mistérios6 que precisam ser respondidos na articulação entre essência/aparência, práxis e
principalmente

enquanto

intencionalidade,

na

relação

realidade

objetiva/subjetividade/subjetividade objetivada7, a luta é toda atividade humana que visa o
agonismo. Disso decorrem as questões: Quem luta? Porque luta? Para enfrentar essa
discussão, foi necessário compreender o processo ontológico de inserção do humano na
estrutura física, que comumente chamamos corpo, e como ela se dá, no sentido de construir
elementos categoriais das atividades realizadas por homens e mulheres já estruturados na sua
condição intencional, consciente. Para isso, a cultura, atividade decorrente do trabalho, é o
espaço de construção das funções humanoides; ela deve se expressar em diversos momentos e
lugares. Assim, imbricada, se apresentam o trabalho e a cultura como elementos
fundamentais que conflituam, convergem e se anulam enquanto potências formativas no
espaço escolar. Seria a luta/luta corporal, um elemento essencial para desenvolver o humano
nos homens/mulheres (biológico/animal)? Seriam as lutas (enquanto conceito, enquanto
expressão material) elementos essenciais, da forma social em que vivemos? Seria possível
dizer que o sistema capitalista apresenta a sua forma de práxis, sua atividade vital, bem como sua
estrutura filosófica, enquanto elementos que explicitam o caráter inerente de luta e violência na
5 Termo usado por Freitas (2007), para definição da especificidade dessa manifestação, pois o termo
lutas é muito abrangente, e o que pretendemos discutir aqui são as lutas no campo da Educação Física,
sem desconsiderar as relações existentes no campo de lutas sociais de onde emergem as necessidades
de construção dessa atividade humana.
6“Para o leigo, a análise desse objeto parece se perder em vãs sutilezas. Trata-se, com efeito, de
sutilezas, mas do mesmo tipo daquelas que interessam à anatomia micrológica.” (MARX, 2013, l.
1646-1647)
7 Ligia Márcia Martins (2011) nos explicita as relações de construção ativa humana, como um
conjunto complexo de construção externa e interna, nas potência daquilo que chamamos de funções
psíquicas superiores.

estrutura da mercadoria? Compreender as lutas seria fundamental, dentro desse modelo de
sociedade é importante para superá-lo?
Partimos da hipótese de que o estudo aprofundado das raízes do conceito de lutas
possibilita a compreensão dos mecanismos das leis gerais que organizam a sociedade de
classes, em específico, o capitalismo. Para tanto, acreditamos que o exercício do debate
filosófico acerca do corpo, das lutas e de sua dinâmica conceitual, possibilita a construção de
elementos universais e singulares, os quais organizam condições que podem contribuir na
formação de sujeitos históricos capazes de superar o modo de produção em que vivemos.
CONSIDERAÇÕS FINAIS
Após esse breve contexto, construímos um conceito de lutas/lutas corporais que se
origina das relações sócio-históricas, partindo de uma ontologia, e uma epistemologia
marxista. E para tanto: a) Debatemos conceitos de lutas, estabelecendo categorias que
distingam o conceito de lutas/lutas corporais dos termos do senso comum; b) discutimos a
transição do ser da natureza (animal), para o ser humano (sem perder a contradição com a
natureza) e o papel da atividade agonista neste processo; e c) relacionamos a realidade
histórica dos modelos socioeconômicos mundiais com as lutas como atividade reguladora
produtiva das sociedades classistas.

THE CONCEPT OF STRUGGLE: CONTENT FOR UNDERSTANDING
CAPITALIST SOCIETY
ABSTRACT
This summary aims to discuss the concept of struggles and their need in the real structure of
capitalist society. The struggles and their insertions in the bourgeois school and the need to
clarify the conceptual field in its dispute against common sense
KEYWORDS: Physical education; school; struggles; marxism

EL CONCEPTO DE LUCHA: COMPRENDIENDO EL PAPEL
ESCOLAR EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA
RESUMEN
Este resumen tiene como objetivo discutir el concepto de luchas y su necesidad en la
estructura real de la sociedad capitalista. Las luchas y sus inserciones en la escuela burguesa
y la necesidad de esclarecer el campo conceptual en su disputa contra el sentido común.
PALABRAS-CLAVES: Educación física; escuela; luchas; marxismo
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OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: A EXTENSÃO NA RODA
VIRTUAL1
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Roberto Camargos Malcher Kanitz,
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
RESUMO
Este é um relato de experiência entre a Universidade e Capoeira, a partir de um programa de
entrevistas, ao vivo (virtual), com diversos camaradas do universo da capoeiragem,
denominado Observatório da Capoeira. Nesse pouco mais de um ano, abordamos algumas
questões relativas à Capoeira na contemporaneidade. O êxito transformou a ação em projeto
de extensão universitária interinstitucional entre a Universidade do estado de Minas Gerais UEMG, e a Universidade Federal de Sergipe - UFS.
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; programa ao vivo; entrevistas; redes sociais

INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto das primeiras reflexões a respeito do desenvolvimento de um
projeto de extensão universitária interinstitucional denominado Observatório da Capoeira,
desenvolvido entre a Universidade Federal de Sergipe – UFS e a Universidade do Estado de
Minas Gerais – UEMG.
Na parte referente a UEMG, esta ação faz parte de um projeto que se desenvolve
desde 2017 - o Núcleo de Estudo e Prática da Capoeira – NECA, lotado no Departamento de
Ciências do Movimento Humano - DCMH - UEMG/Unidade Ibirité. Sua área temática é a
cultura e, na organização da Universidade, participa do Programa Institucional “Direitos à
produção e ao acesso à arte e à cultura”. Além do programa semanal, o NECA realiza
encontros semanais para a prática da Capoeira, e um grupo de estudos da arte, articulado com
o Grupo de Pesquisa e Estudos do Corpo GPEC.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Com relação a UFS, o Observatório se enquadrou nas atividades de extensão,
ampliando consideravelmente nossas inserções no campo dos estudos das lutas. Nesse
sentido, entendemos o programa como objeto de pesquisa extremamente rico.
Observamos que, apesar do aparecimento de vários programas e lives com a temática
da Capoeira no período da pandemia provocada pela COVID-19, no ano de 2020, havia uma
escassez de discussões que articulassem a capoeiragem com as inúmeras pesquisas realizadas,
além do contexto político que orbita essa prática. Percebíamos também que a maioria dos/das
capoeiras que estavam a frente das ações virtuais não imergiam em questões polêmicas,
oriundas de posicionamentos políticos, que nos caracterizavam.
Sendo assim, buscando dar continuidade ao diálogo, entre sociedade e Universidade,
decidimos desenvolver este projeto, com objetivo de realizar encontros virtuais semanais com
temáticas variadas sobre Capoeira. Os programas aconteceram ao vivo, utilizando-se a
plataforma StreamYard e transmitido, simultaneamente, pelo FaceBook e YouTube, e
permaneciam, como acervo de consultas, como contaremos a seguir.
OS PRIMEIROS PASSOS
A Capoeira possui uma rica fonte de investigação, ainda pouco explorada. Certamente,
apresenta-se como uma das mais belas expressões da cultura afrodescendente no Brasil.
Como desdobramento do reconhecimento nacional, a 9ª Sessão do Comitê
Intergovernamental para a Salvaguarda reconheceu oficialmente a Roda de Capoeira como
Patrimônio Imaterial da Humanidade, em novembro de 2014, em Paris. A aclamação da
Roda de Capoeira, pela Unesco, foi uma conquista muito importante para a cultura brasileira e
expressa a história de resistência negra no Brasil. Seus desdobramentos e impactos ainda
carecem de estudos e análises.
A Educação Física brasileira, por sua vez, desde suas primeiras elaborações para a
prática pedagógica escolar, a partir da década de 1980, também reconhece a Capoeira como
conteúdo distinto e importante. As teorias críticas entendem que o movimento humano
histórico e culturalmente construído deve ser o objeto de intervenção pedagógica da Educação
Física. Para tanto, elencou-se cinco objetos clássicos, sobre os demais seriam produzidos nas
relações entre eles: Esportes, Ginásticas, Jogos, Lutas e Dança. Sendo assim, a Capoeira e as

práticas corporais afro-brasileiras formariam também um importante e distinto grupo temático
da Educação Física.
Acompanhando este movimento, uma das importantes obras científicas que
problematizaram o ensino e a organização das práticas corporais nas escolas, chamaram
atenção para a importância da presença da Capoeira, nas aulas de Educação Física, para um
bom currículo na Educação Básica. Segundo o COLETIVO DE AUTORES (1992, p. 53): “A
Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto manifestação cultural,
ou seja, trabalhar com a sua historicidade, não desencarna-la do movimento cultural e político
que a gerou. Esse alerta vale nos meios da Educação Física”.
Dessa forma, entendemos que as Universidades Públicas podem e devem ser espaços
de suporte e divulgação dos bens culturais afro-brasileiros, e em especial, a Capoeira. Desta
maneira, aproximando-se de um projeto de Universidade Popular, a Instituições Públicas de
Ensino Superior deveriam estabelecer um diálogo profícuo com os saberes populares,
entendido por nós, como potencial movimento social de luta, para melhor compreensão de
questões pedagógicas, de processos de decolonização, entre outros.
LUZ, CÂMERA, AÇÃO! NOTAS SOBRE O PROGRAMA
Nesse pequeno excerto, acreditamos ser fundamental informar que nossas relações
com a capoeira já aconteciam antes de nossas entradas nos cursos de educação física, mas é
importante ressaltar que os contornos dados a capoeira por nós, tem relações com nossas
passagens no Movimento Estudantil de Educação Física (MEEF), e espaços de lutas sindicais
de nossa categoria, no caso, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (ANDES-SN), que culminou de dividirmos a mesma gestão (2018-2020).
Discutíamos, entre outras questões, os trabalhos extensionistas, as produções científicas, e
processos políticos de intervenção da Capoeira como objeto de pesquisa e movimentos
sociais. Dessa forma, esse terreno fértil de debate, nos fez olhar as atividades que estavam
ocorrendo no Brasil e nos provocou a iniciarmos o planejamento de um trabalho conjunto que
tivesse como tema central a capoeira como instrumento para luta social.
Entretanto, no ano de 2020, a humanidade foi assaltada pela pandemia do novo
Corona Vírus. Como consequência do fechamento das Universidades, para contribuir no
afastamento social, necessário às medidas sanitárias de combate a COVID-19, todos os

projetos de extensão presenciais também cessaram. Entretanto, capoeira é aquele ou aquela
que sabe se movimentar na adversidade, que ginga, se movimenta para achar as brechas do
sistema e dar rasteiras nas opressões...
Passado o impacto do início da pandemia, iniciamos uma série de bate-papos ao vivo
pela rede social Instagram, também conhecidas como “lives”. Nesse ensaio, começamos a
desenhar uma linha de debates sobre temas que nos interessavam na Capoeira. Em pouco
tempo percebemos que muitas pessoas desconheciam e se interessavam pelos assuntos que
estávamos conversando. Após alguns felizes encontros com alguns Capoeiras, decidimos
evoluir a dinâmica para uma ação mais qualificada. Demos o nome ao projeto/programa de
Observatório da Capoeira.
Acompanhando

o

movimento,

resolvemos

oficializar

o

vínculo

entre

as

Universidades: do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Federal de Sergipe (UFS), num projeto
de extensão interinstitucional, para dar sustentação acadêmica ao programa, que procurou
estabelecer diálogo com os diversos protagonistas da Capoeira, homens e mulheres, suas
relações com a Arte e com outras práticas culturais, com a Academia, com a produção de
conhecimentos científicos sob a temática e também com aqueles construídos no cotidiano da
tradição.
Esta ação consolidou-se num programa semanal, ao vivo, executado pela plataforma
StreamYard, e transmitido pelo canal de mesmo nome no YouTube e no Facebook.
Destacamos que, ao final de todo programa, o vídeo fica armazenado, indefinidamente, na
plataforma do YouTube para ser assistido posteriormente. Isso cria a oportunidade de
desenvolvimento de um repositório de oralidade que pode ser consultado posteriormente,
pelos pesquisadore(a)s de diversas áreas.
Nosso principal objetivo era desenvolver diálogos no Universo da Capoeira, de forma
mais ampla e diversa possível, por meio digital. Além disso, desejávamos dar visibilidade as
nossas atividades na Universidade, seus projetos de extensão, suas pesquisas e outros assuntos
que atravessam importantes temáticas da sociedade e da Capoeira. Construir assim diálogos e
saberes que pudessem produzir conhecimentos e estimular a prática. Desta maneira, nossa
proposta foram bem-sucedidas na expressão de diálogos com a Capoeira em diversos
aspectos, de forma online, priorizando o conhecimento da Arte e o entendimento do jogo.

Após muitos encontros, e um ano de programa, conseguimos alcançar nossos objetivos
iniciais, e construirmos outros, e viabilizamos sua construção
NAS ONDAS DA INTERNET: O PERCURSO DO OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA
Foram muitos programas e muitos camaradas entrevistados! Cada semana um desafio
a ser superado. Onde achar determinada pessoa, sua disponibilidade, entre outras questões.
Tivemos o prazer de encontrar e trazer figuras reconhecidas da nossa tradição, que podem nos
fazer pensar e compreender a Capoeira em sua multiplicidade de dimensões. Todas e todos
contribuíram de forma significativa para este diálogo proposto. E como foi satisfatória,
surpreendente e rica essa experiência
Toda produção do programa foi realizada num sentido de interligar os formatos
acadêmicos e próprios da capoeiragem, para ambientarmos os convidados, extraindo o melhor
de cada espaço. Num primeiro momento queríamos dar voz aqueles e aquelas que ainda não
estão muito em evidência no campo da Capoeira. Mas depois percebemos que os mestres
mais antigos também tinham pouca visibilidade digital. Portanto, a mais nova geração de
mestres e mestras deixou de ser um critério e passamos a convidar as pessoas principalmente
pela temática pensada.
Todo acervo dos programas, na íntegra, está disponível no nosso canal do YouTube:
Observatório da Capoeira. Mais informações podem ser disponibilizadas nos seguindo nas
redes sociais - Instagram e FaceBook.
CONCLUSÕES
A guisa de conclusões, compreendemos que de uma única ação, conseguimos
construir um acervo de conhecimento significativo sobre a capoeira e entreter os camaradas
que fazem a capoeira acontecer, ou curiosos da Arte. E isso tudo com um mecanismo
informal, estranhado pelas vias acadêmicas de desenvolver conhecimento, e devolver aos
heróis da nossa história o devido reconhecimento.
Além disso, com a experiência do Observatório da Capoeira, entendemos que
precisamos conversar sobre as opressões que também jogam contra o desenvolvimento da
Capoeira, pois ela, de acordo com Mestre Pastinha, é: “mandinga de escravo em ânsia de
liberdade”, e não pode compor com estruturas autoritárias e preconceituosas. E nesse sentido,

percebemos que ao longo dos anos, com o protagonismo das mulheres cada vez mais
frequente, a nossa Arte tem mudado para melhor. Até mesmo este espaço digital se apresenta
como seara a ser disputada e ocupada. Pensamos que nunca substituirá a relação do/da
mestre(a) com o/a aprendiz. Entretanto, diferente dos anos de 1990, e antes disso, as
informações estão em grande quantidade (e qualidade, por vezes), não podem mais ser
desprezadas. É um desafio colocado para cada Mestre e Mestra, para cada Grupo e Escola de
Capoeira.

OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: THE EXTENSION IN THE VIRTUAL
CIRCLE
ABSTRACT
This is an experience report between the University and Capoeira, based on a program of
interviews, live (virtual), with several comrades from the universe of capoeiragem, called
Observatório da Capoeira. In this little more than a year, we have addressed some issues
related to Capoeira in contemporary times. The success transformed the action into an
interinstitutional university extension project between the Universidade Estadual de Minas
Gerais - UEMG, and the Universidade Federal Sergipe - UFS.]
KEYWORDS: Capoeira; live program; interviews; social networks.

OBSERVATÓRIO DA CAPOEIRA: LA EXTENSIÓN EN LA RUEDA
VIRTUAL]
RESUMEN
Se trata de un relato de experiencia entre la Universidad y Capoeira, basado en un programa
de entrevistas, en vivo (virtual), con varios camaradas del universo del capoeiragem,
denominado Observatório da Capoeira. En este poco más de un año, hemos abordado
algunos temas relacionados con la Capoeira en la época contemporánea. El éxito transformó
la acción en un proyecto de extensión universitaria interinstitucional entre la Universidade
Estadual de Minas Gerais - UEMG y la Universidade Federal de Sergipe - UFS.]
PALABRAS CLAVES: Capoeira; programa en vivo; entrevistas; redes sociales

REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo:
Cortez, 2009.
GADOTTI, Moacir & TORRES, Carlos Alberto Torres (orgs). Educação popular: utopia
latino-americana. São Paulo: Cortez/Edusp, 1994.
PASTINHA, Vicente Ferreira. Capoeira Angola - Mestre Pastinha. 3ª ed. Salvador:
Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1988.

VIOLÊNCIA COMO EXPRESSÃO DA ALIENAÇÃO: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES 1
Benedito Carlos Libório Caires Araújo,
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
RESUMO
Em nossos estudos, recorrentemente, observamos o uso do termo violento sem uma
problematização do conceito. Sentimos a necessidade de aprofundar esse campo conceitual,
do ponto de vista marxista, a relação com o modo produtivo e sua raiz, a propriedade
privada, e os aspectos da alienação que são decorrentes dela. Para tanto, apontaremos os
efeitos externo/objetivo e os internos/subjetivos da violência.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação; marxismo; propriedade privada; violência.
INTRODUÇÃO
Para compreendermos o objetivo desse texto, nos debruçaremos sobre uma questão
inerente às organizações sociais cindidas em classes: a violência. Em especial, a violência
como necessidade social na dinâmica de modos produtivos opressores. Para tal,
compreenderemos a relação humana na perspectiva ontológica marxista, por meio da
composição de um legado, como perpetuação das estruturas contraditórias e complexas do
atual sistema produtivo/reprodutivo.
Esse debate segundo Marx no prefacio à primeira edição de O Capital, acentua que:
“Para o leigo, a análise desse objeto parece se perder em vãs sutilezas. Trata-se, com efeito,
de sutilezas, mas do mesmo tipo daquelas que interessam à anatomia micrológica.” (MARX.
2013, p. 78). Sem a pretensão de um aprofundamento das análises microscópicas do conceito
de violência, buscaremos uma aproximação do movimento metodológico, que vai do ‘corpo a
célula’2.
O senso comum tem expressões para violência que divergem do que acreditamos ser
uma perspectiva cientifica sólida, veja-se:

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Segundo Marx, 2013, a lógica de análise segue do mais complexo ao mais simples: “Porque é mais
fácil estudar o corpo desenvolvido do que a célula que o compõe.” (p. 77)
1
2

substantivo feminino
1 qualidade do que é violento. Ex.: a v. da Guerra; 2 ação ou efeito de
empregar força física ou intimidação moral contra; ato violento. Ex.:
derrubou a porta com v. ; 3 exercício injusto ou discricionário, ger. ilegal, de
força ou de poder. Ex.: a v. de um golpe de Estado; 4 força súbita que se faz
sentir com intensidade; fúria, veemência. Exs.: a v. de um furacão uma v. de
sentimentos a v. de sua linguagem; 5 -Rubrica: termo jurídico.
constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a
submeter-se à vontade de outrem; coação; 6 Derivação: por extensão de
sentido. cerceamento da justiça e do direito; coação, opressão, tirania. Ex.:
viver num regime de v.” (HOUAISS, Dicionário, versão eletrônica)

O nosso conceito de violência não cabe nas definições trazidas no dicionário Houaiss,
que soa como uma justificação do senso comum regido pela lógica dos interesses da classe
hegemônica.
Em uma sociedade de gênese desigual, onde; quando; e por que aparecem a ideia/ação
violência enquanto um dispositivo justo e necessário? Seria uma sociedade cindida em
classes um elemento injusto? Seria injustiça um elemento do campo social, uma violência?
Mas afinal, o que é violência?
Para Marx e Engels, o indivíduo singular só torna real a possibilidade humana quando
ela se apresenta enquanto apropriação do bem coletivo desenvolvido pelo gênero humano,
entre passado e presente, e a partir das relações conscientes/inconscientes com a realidade
concreta. Percebam que, a dialética nos permite congregar o individual simultaneamente com
o coletivo, assim como o social e o natural; o presente e passado.
Partiremos de uma dedução de o conceito de saúde na acepção marxista, razão pela
qual farei uma breve digressão a uma atividade realizada em 2005, na Faculdade de Educação
da Universidade Federal da Bahia, orientada por Micheli Ortega Escobar.
Naquela ocasião, uma discussão insinuava que os pensadores críticos da educação
física desconheciam a produção nas áreas relativas a saúde. Escobar apontou em seu
raciocínio todas as matrizes epistemológicas das produções relacionadas a saúde e demarcou
seus limites. A concepção materialista histórica dialética deveria superar o idealismo e a
dicotomia corpo/mente. Aproximadamente, o teor era que: “Saúde para os marxistas é a
construção das condições objetivas para a realização plena das potencialidades humanas, nas
suas singularidades” (ESCOBAR, 2005).
No mesmo sentido, Marx e Engels afirmam:

“[…] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também,
portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens devem
estar em condições de viver para poder ‘fazer história [...] Mas, para viver,
precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas
coisas mais” (Marx, 2007, p. 32-33).

O primeiro pressuposto para existência do gênero humano é: garantir individualmente
sua estrutura orgânica, o corpo. Para tanto, é necessária a produção de meios materiais e
espirituais. Somente após garantido esse pressuposto ontológico, pode-se realizar uma
atividade singular no reino animal, qual seja, a existência natural e social. Com efeito, para
lograrmos êxito nesta demanda ontológica, precisamos transformar constantemente o meio.
Aqui está o segundo pressuposto para a garantia da inserção do humano no indivíduo:
desenvolver a consciência da sua atividade. Nas palavras de Escobar (2013, posição l. 21372138): “[...] o homem não se move, não se mexe à toa, não podemos falar do movimento do
homem, da vida do movimento do homem, isto é um equívoco porque o homem não se mexe,
ele ‘age’”.
A execução singular das atividades dos homens e mulheres geram conhecimento,
conforme a construção dos pressupostos elencados por Marx e Engels (2007; 2011). O limite
orgânico ou perecibilidade deve garantir a manutenção do conhecimento que é a condição da
reprodução biológica de outros seres humanos. Igualmente, precisa desenvolver formas de
passagem não natural desse conhecimento.
O quarto pressuposto é que os indivíduos só podem se humanizar em sociedade. A
compreensão da linguagem, enquanto instrumento que conecta homens e mulheres, é
fundamental. A compreensão desses quatro pilares simultâneos, imbrincados e não
hierárquicos realizam a condição de dupla natureza de nosso gênero.
Daí decorre o entendimento, na tradição marxista, de que homens e mulheres não
nascem humanos. Esta condição é originada na relação indivíduos/natureza dada através da
distinção 3 do indivíduo e da natureza mediante o ato do trabalho. Para Engels, segundo
Lukács:

3 Notadamente, conforme Lukács (2012, p. 24) as distinções entre a esfera ontológica natural e a
esfera ontológica social: “O salto ontológico representado pelo trabalho ao mesmo tempo que funda e
constitui a sociabilidade a liga inelutavelmente à natureza orgânica e inorgânica. O que equivale dizer
que o processo de humanização ou de socialização do homem não pode nem poderá mais prescindir
das esferas do ser orgânico e inorgânico”.

Engels observa, no entanto, com a mesma precisão, que, apesar de tais
preparativos, aqui existe um salto, por meio do qual já não nos encontramos
dentro da esfera da vida orgânica, mas em uma superação de princípio,
qualitativa, ontológica. Nesse sentido, comparando a mão do macaco com
aquela do homem, diz: ‘O número das articulações e dos músculos e a sua
disposição geral são os mesmos nos dois casos, mas a mão do selvagem mais
atrasado pode realizar centenas de operações que nenhum macaco pode
imitar. Nenhuma mão de macaco jamais produziu a mais rústica faca de
pedra’ (LUKÁCS, 2013, posição l. 1013-1018).

Leontiev (1978, p. 261), na mesma lógica, explicita a dupla natureza humana: “[…] o
homem é um ser de natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém da sua vida
em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade”.
Assim, as condições necessárias para existência do humano são: estar vivo, trabalhar,
reproduzir-se e sociabilizar-se. Temos um campo amplo para compreender que esse sentido,
segundo Escobar, está ligado às dimensões ontológicas da alienação de cada aspecto dos
quatro pilares da ontogênese.
Quando falamos alienação, nos descolamos do senso comum e apontamos para os
desdobramentos do termo, segundo Mészáros (2006), é necessário entender:
A alienação da humanidade, no sentido fundamental do termo, significa
perda de controle: sua corporificação numa força externa que confronta os
indivíduos como um poder hostil e potencialmente destrutivo. Quando Marx
analisou a alienação em seus Manuscritos econômico-filosóficos de 1844,
indicou os seus quatro principais aspectos: a alienação dos seres humanos
em relação à natureza; à sua própria atividade produtiva; à sua espécie, como
espécie humana; e de uns em relação aos outros. E afirmou enfaticamente
que isso não é uma “fatalidade da natureza”, mas uma forma de
autoalienação. (MÉSZÁROS, l. 14-18)

Para tanto, a partir da ideia de violência na perspectiva marxista, cujo conceito não é
pronto e acabado, nos amparamos no conceito de saúde elaborado por Escobar e nas
definições de Marx e Engels esboçada na Ideologia Alemã (2007) e em Mészáros na A teoria
da alienação em Marx (2017).
A violência, para nós, consiste no ato de impedimento da concretização das
potencialidades humanas no indivíduo. Em outras palavras, a alienação é a fonte da
violência. Consequentemente, a propriedade privada é o fundamento de sociedades

desiguais4. Isso porque a emancipação humana depende de um novo modo produtivo, uma
nova sociabilidade e um processo de alienação superior de reencontro do homem com a
natureza; com seu gênero na sua totalidade; com o sentido do trabalho e consigo mesmo.
A análise radical nos levará a conclusão, segundo Escobar, que estamos todos
doentes. Efetivamente, quando se opera o desequilíbrio dos fatores, que na condição humana
são

INDISSOCIÁVEIS,

encontraremos

humanos

incompletos

ou

potências

que

propositalmente não se realizarão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A engenharia bem azeitada de intenções de uma determinada classe sobre a outra
precisa construir formas taxonômicas para justificar na cabeça do oprimido a sua falsa
condição perene/natural de oprimido. As expressões são instituídas por uma ideia de padrão,
o homem ideal, tal qual a filosofia especulativa de que Marx e Engels elucidam como
mecanismos de introjeção da opressão.
Não consegue nunca, portanto, conceber o mundo sensível como a atividade
sensível, viva e conjunta dos indivíduos que o constituem, e por isso é
obrigado, quando vê, por exemplo, em vez de homens sadios um bando de
coitados, escrofulosos, depauperados e tísicos, a buscar refúgio numa
“concepção superior” e na ideal “igualização no gênero”; é obrigado, por
conseguinte, a recair no idealismo justamente lá onde o materialista
comunista vê a necessidade e simultaneamente a condição de uma
transformação, tanto da indústria como da estrutura social (MARX &
ENGELS, 2007, p. 32)

Na sociedade escravocrata, o chicote está na mão do opressor; na sociedade feudal,
está na observação divina e da igreja; no capitalismo, o chicote está na cabeça do oprimido,
que opera numa série de reações em cadeia que alteram o seu ser genérico/histórico/ativo.

4 “No que resulta a acumulação primitiva do capital, isto é, sua gênese histórica? Na medida em que
não é transformação direta de escravos e servos em trabalhadores assalariados, ou seja, mera mudança
de forma, ela não significa mais do que a expropriação dos produtores diretos, isto é, a dissolução da
propriedade privada fundada no próprio trabalho.” (MARX, 2011, l. 15004-15007)

VIOLENCE AS AN EXPRESSION OF ALIENATION: FIRST
APPROACHES
ABSTRACT
In our studies, we repeatedly observed the use of the term violent without problematizing the
concept. We feel the need to deepen this conceptual field, to discuss, from a Marxist point of
view, the relationship with the productive mode, and its root, private property, and as a result
of it, aspects of alienation. Therefore, we will point out external/objective, as well as
internal/subjective effects of violence.
KEYWORDS: keyword; keyword; keyword; keyword;

LA VIOLENCIA COMO EXPRESIÓN DE ALIENACIÓN: PRIMEROS
ENFOQUES
RESUMEN
Nuestros estudio hemos observado repetidamente el uso del termo violento sin problematizar
el concepto. Sentimos la necesidad de profundizar en este campo conceptual, de discutir
desde el punto de vista marxista, la relación con el modo productivo, y su raíz, la propiedad
privada, y como consecuencia de ella, aspectos de la alienación. Para ello, señalaremos los
efectos externos/objetivos, así como los internos/subjetivos de la violencia.
PALABRAS CLAVES: palabra; clave 1; palabra; clave 2;
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BOLSA ATLETA DO PARADESPORTO: ASPECTOS REGIONAIS1
Luis Henrique Domingues Verão das Neves,
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Dirceu Santos Silva,
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: paradesporto; política pública; bolsa atleta.
INTRODUÇÃO
No presente trabalho abordaremos o Bolsa Atleta, política implantada, em 2004, com
o objetivo de garantir o apoio financeiro aos atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas.
Segundo Corrêa et al. (2014), após os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, destacou-se a
ausência de resultados expressivos dos atletas brasileiros que não conquistaram medalha de
ouro, entretanto, nos Jogos Paralímpicos, o Brasil conquistou 6 medalhas de ouro, mas a
preocupação pautou-se nos Jogos Olímpicos.
Tal política permanece ativa mesmo com a dissolução do Ministério do Esporte,
tornando-se Secretaria Especial do Esporte vinculada ao Ministério da Cidadania, entretanto,
nota-se a lacuna de análise da bolsa atleta pelo viés paralímpico e para o presente resumo,
apresentaremos parte de uma pesquisa de iniciação científica cujo objetivo foi analisar a
distribuição geográfica do Bolsa Atleta, na categoria Pódio, para o paradesporto.
METODOLOGIA
A presente pesquisa caracterizou-se como descritiva, de cunho exploratório, e teve
como recorte temporal os anos de 2019 e 2020, pelo fechamento de um ciclo olímpico
posterior aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016. Destaca-se que a interrupção

1

O presente trabalho contou com apoio financeiro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

das competições, no ano de 2020, devido à pandemia de COVID-19, acarretou em
modificações na política.
A coleta dos dados foi realizada em sites oficiais do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), Diário Oficial da União e o banco de dados de Inteligência Esportiva, realizado em
parceria entre Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial de
Esportes e Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade, vinculado à Universidade
Federal do Paraná.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, em consulta no site do CPB, no ano de 2019, a quantidade registrada de
clubes relacionados ao paradesporto foi de 642 e Roraima foi o único estado ausente.
Das regiões brasileiras e quantidade de clubes encontramos: sudeste com 300, sul com
144, nordeste com 100, centro-oeste e o Distrito Federal somaram 57, e norte com 41. Deste
quantitativo, a partir da análise simples do nome dos clubes, verificou-se que 52,72% (n=
338) possuem indicador do público-alvo de atletas com deficiência, e 47,28% (n= 304) não
especificam o público-alvo.
Tal indicador pode ser reflexo das políticas de incentivo ao paradesporto que
despertam a atenção de clubes que não atendiam as pessoas com deficiência a buscam incluir
esse público para acessarem tais verbas.
Nesse contexto, o Bolsa Atleta, no ano de 2019, de forma geral, contemplou 6.650
atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, sendo 293 atletas na categoria pódio. Nesta
categoria, 58,36% (n= 171) das bolsas foram destinadas a atletas paralímpicos. No contínuo
da linha cronológica, no ano de 2020 a única categoria mantida para o pagamento de Bolsa
Atleta foi a Pódio e contemplou 274 atletas, cerca de 60,94% (n= 167) das bolsas foram
concedidas a atletas paralímpicos.
Quanto a divisão regional dos contemplados, em 2019, a região sudeste concentrou a
maior parte dos bolsistas, com 82 atletas, seguida da região nordeste com 33, sul com 26,
centro-oeste com 18 e região norte com 12. Em relação a 2020, observa-se contínua
predominância das regiões supracitadas (em mesma ordem), sendo que a região sudeste
possui 79 bolsistas, seguida da região nordeste com 33, região sul com 26, centro-oeste com
17 e a região norte com o menor índice de atletas contemplados com 12 bolsas. Nota-se forte

relação entre a quantidade de clubes cadastrados no CPB e atletas contemplados, bem como o
predomínio do sudeste, região na qual há o primeiro centro de treinamento paralímpico e onde
se localiza, atualmente, o CPB.
CONCLUSÃO
A proposta do presente trabalho foi analisar a distribuição geográfica do Programa
Bolsa Atleta na categoria Pódio, que teve maior distribuição de bolsas entre atletas
paralímpicos em relação aos atletas olímpicos. A relação entre quantidade de atletas
contemplados e o quantitativo de clubes cadastrados no CPB foi invertida apenas entre as
regiões sul e nordeste, mantendo-se a maior concentração de atletas contemplados na região
sudeste e menor número na região norte.
Há necessidade de investigações detalhadas sobre o Bolsa Atleta na categoria Pódio
sobre a trajetória do atleta, modalidades de destaque na categoria, e análise dos clubes
cadastrados no CPB.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; dependência; capitalismo

INTRODUÇÃO
A partir das reflexões da Teoria da Dependência sobre o contexto de subordinação da
economia de determinados países a outras economias do globo e o subdesenvolvimento da
América Latina pela perda de recursos e transferências de verbas para outros países,
entendemos ser possível utilizar esse conceito como instrumento auxiliar na interpretação do
do esporte.
ESPORTE E DEPENDÊNCIA
Tomando a Teoria da Dependência como uma teoria geral, podemos situar o esporte
como um instrumento de preservação da estrutura de organização da produção e da sociedade
capitalista utilizado pelas classes dominantes.
Nesse sentido, Santos (2020, 2009) mostra que o desenvolvimento e o
subdesenvolvimento

podem

ser

compreendidos

como

o

resultado

histórico

do

desenvolvimento do capitalismo, e define o capitalismo como o sistema mundial que produz
ao mesmo tempo o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Assim, é possível promover
reflexões sobre como o capitalismo se tornou uma via que oprimia possibilidades de
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expansão, não só do capitalismo interno, mas também das possibilidades de um
desenvolvimentos de um grau tal que possibilitasse um rompimento com o sistema vigente.
A Teoria da Dependência é um esforço crítico que visa a compreensão das limitações de
desenvolvimento que teve início em uma fase da história em que o contexto econômico
“estava já constituído sob a hegemonia de enormes grupos econômicos e poderosas forças
imperialistas, mesmo quando uma parte delas entrava em crise e abria oportunidade para o
processo de descolonização.” (SANTOS, 2020, p. 18).
Analisando especificamente o esporte de forma geral, podemos considerar as práticas e
consumos esportivos disponibilizados para a sociedade como sendo uma oferta que tem por
destino uma determinada demanda social, práticas essas transformadas em “produtos
esportivos” disponíveis e socialmente aceitáveis. Como práticas e consumos esportivos,
temos, por exemplo, as modalidades esportivas (voleibol, futebol, basquete etc) e a leitura de
jornais/telejornais esportivos e reportagens nas diferentes mídias sobre eventos em geral como
a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos.
A partir desse ponto, podemos refletir sobre o processo de produção desses “produtos
esportivos” e sobre a forma como as pessoas desenvolvem o desejo de consumí-los. Além
disso, também se mostra importante a análise sobre a razão pela qual determinados esportes
possuem uma preferência maior do que outros enquanto prática ou enquanto espetáculo.
Para tal, entendemos ser essencial o questionamento sobre as condições históricosociais deste fenômeno social que é o Esporte Moderno, e, principalmente, os seus
desdobramentos nos países menos desenvolvidos. Acreditamos poder destacar as condições
sociais que possibilitaram a constituição do sistema de instituições e de atores ligados à
existência de práticas e consumos esportivos. Grupos estes que estariam compreendem desde
organizações públicas ou privadas com a função de representar os interesses dos praticantes
de um determinado esporte, assim como regulamentar e controlar estas práticas, até os
representantes de bens (equipamentos esportivos, uniformes etc), representantes de serviços
(treinadores, jornalistas esportivos etc.) e os produtores/vendedores de espetáculos esportivos
e itens associados.
Por fim, entendemos que essas relações de força e poder em âmbito internacional
podem ser verificadas na estrutura de funcionamento do esporte moderno e refletem as
posições de diferentes economias na ordem do neoliberalismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das ideias expostas no tópico anterior, entendemos que os conceitos que
constituem a Teoria da Dependência podem nos auxiliar a interpretar o processo de
mercantilização do esporte moderno e a participação do capitalismo no mesmo.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Mestre Popular; Políticas Públicas; Cultura.
INTRODUÇÃO
O presente texto é um excerto do artigo de conclusão do curso de Especialização em
Educação Física Escolar do IFRJ e tem como foco compreender as políticas públicas que
regem os saberes dos Mestres Populares no interior das escolas. O objetivo deste estudo é o
de identificar possíveis políticas públicas que possam ter relevância para a área educacional e
que forneçam subsídios para fomentar a transmissão oral dos Mestres Populares na educação
formal. Objetivamos, também, contribuir para a valorização da identidade, da compreensão da
diversidade cultural brasileira e do reconhecimento do sujeito político do Mestre Popular e
seu consequente lugar de fala e de representatividade das minorias. Indagamos de que forma a
Educação Física poderia se apropriar dessas políticas dentro do currículo escolar para a
transmissão oral dos Mestres Populares? Utilizou-se a Análise Documental para buscar as
questões levantadas nesse estudo. Nosso referencial teórico apoiou-se em Dermeval Saviani
com a Pedagogia Histórico-Crítica, e a sua concepção de sociedade na perspectiva de
transformação social, bem como, Raymond Williams e Maria Elisa Cevasco para as questões
culturais.
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EDUCAÇÃO E SOCIEDADE
A escolha de Saviani, como referencial teórico, nos traz o entendimento de que a
sociedade produz reflexos na escola, bem como o seu inverso. Essa reflexão nos possibilita
pensar que os Mestres Populares possam entender seu papel social, para que atuem
efetivamente dentro de uma perspectiva crítica. Com isso faz-se necessário compreender se
as políticas públicas podem garantir a esses Mestres Populares o acesso às escolas assim
como a assunção do papel de transformadores sociais.
O CONCEITO DE CULTURA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
Buscamos no conceito de cultura, transcender à questão do etnocentrismo e a
compreensão de suas inter-relações com a sociedade capitalista no que se refere ao
trabalhador e ao meio de produção, apoiados em Raymond Williams e Maria Elisa Cevasco.
Com isso fazemos uma leitura do que é a sociedade em que vivemos, com as
diferenças no modo de produção capitalista, para refletir e questionar a cultura dominante
naquilo que Cevasco (2003) classifica de cultura em comum. É importante o entendimento do
papel da cultura no que se refere à transformação social, pois ela não deve assumir uma
função de protagonista nas lutas de classe, mas sim de base nessa trajetória.
AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS MESTRES POPULARES
A escolha por analisar os Projetos de Lei 1176 e 1786 de 2011 e o Plano Nacional de
Cultura se deram a partir da pesquisa inicial de buscar políticas públicas que fomentassem os
Mestres Populares na educação formal. A escolha foi de fazer um recorte no âmbito federal.
Podemos então observar que o PL e o PNC, no que concerne ao tema Mestres Populares
dentro das escolas e no cenário político, vêm sendo debatido, porém com poucos avanços no
que diz respeito à valorização da diversidade cultural e na transmissão oral. Percebe-se que as
ações com esta temática, que avançaram no período de 2006 até 2014, começa a perder
espaço, como podemos observar no site da Lei Griô Nacional que desde novembro de 2014,
teve sua tramitação no Congresso Nacional interrompida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aduzimos a necessidade de uma política nacional que possa dar sustentabilidade, por
meio de ações e leis que preservem os conhecimentos oriundos da cultura popular, além de
proteger as manifestações com base na identidade cultural e nos saberes e fazeres como
autoras e coautoras desse processo cercado de riqueza, de histórias e costumes, ou seja,
garantir o direito à expressão aos detentores desses conhecimentos imersos na cultura popular.
Pretendemos oferecer condições para a transmissão pouco reconhecida desses atores sociais,
tornando viável o encontro dos saberes, entre os Mestres Populares e a Academia, no sentido
de contribuir para a ampliação do conhecimento entre um e outro. Dessa forma a interferência
dos Mestres Populares no currículo e planejamento traria benefícios no processo ensino
aprendizagem para toda comunidade escolar. No entanto, observa-se o desinteresse do poder
público na atualidade em dar consequência a essa política, exortando-nos à ação política em
seus diversos matizes para materializá-la.
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INTRODUÇÃO
As desordens sociais ocorridas a partir das grandes urbanizações no Brasil influenciam
diversos aspectos que regem o funcionamento da vida em sociedade, como exemplos as
reduções dos espaços urbanos, o crescimento desordenado e o aumento da violência.
A sociologia urbana (PICÓ, SERRA, 2010) contribui para o entendimento destas
transformações nas cidades. A sociologia urbana, nos remete a um novo campo de pesquisa
dos fenômenos decorrentes da configuração urbana. Esses fenômenos classificados como
problemas sociais remontam as questões como bolsões de pobreza, aumento da criminalidade,
delinquência juvenil e comunidades segregadas.
No Brasil grande parte da população vivencia esses fenômenos e estão à margem do
estado de bem estar social, habitando favelas, em moradias precárias, sem saneamento básico,
convivendo cotidianamente com a violência, doenças endêmicas, educação, transporte e
serviços de saúde precários. Neste cenário, difícil observar a igualdade de oportunidades e
uma sociedade justa, conforme o sentido de justiça rawlsiano.
Segundo Scalon (2011) mesmo vivenciando um processo de modernização, a
desigualdade no país perdura e soma-se a concentração de renda, com índice de Gini ainda
muito alto. Para a atenuar esses problemas sociais a implementação de políticas públicas,
principalmente constituídas de forma plural, horizontal para que sejam consistentes e
duradouras seria um caminho.
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Segundo Menicucci (2006, p. 141) política pública “remetem a um conjunto de
decisões e a um conjunto de ações para implementar aquelas decisões”.
O esporte nas suas diferentes manifestações (educacional, participação, rendimento e
formação) garantido constitucionalmente como um direito social, traz inúmeras contribuições
para o desenvolvimento humano, tais como físico e psicossociais, portanto, devendo ser
fomentado por políticas públicas para o seu desenvolvimento junto à sociedade.
Este estudo se justifica devido o esporte como um direito social tem a capacidade de
contribuir para atenuar problemas sociais diversos dentre eles a violência, a educação e a
saúde (mental e física) precárias, promovendo não só o direito de ser cidadão, mas também
para o despertar para a prática da cidadania, contribuindo para a constituição de sujeitos mais
críticos acerca da sua realidade, do seu entorno, para a busca de resoluções de problemas
sociais gerados pelas concentração de renda e desigualdades.
Sendo assim, o objetivo deste estudo em curso é analisar a contribuição que uma
universidade pública federal da região Centro-Oeste tem dado para o desenvolvimento do
esporte, identificando a existência de política institucional, a sua constituição e verificando as
dimensões do esporte ofertados para a comunidade.
METODOLOGIA
Esta pesquisa, é do tipo qualitativa, com a utilização de técnica de análise documental,
utilização de questionário semiestruturado, análise de conteúdo (BARDIN, 2011) e modelo de
análise de políticas sociais (BOSCHETTI, 2009). Junto à instituição estão sendo levantados
documentos que remetem a constituição ou indícios de política de esporte, tais como plano
político institucional (PPI), regimentos, portarias, projetos e programas de extensão. O
questionário semiestruturado está sendo construído com categorias que remetem as variáveis
formulação, implementação e controle do impacto da política. Serão entrevistados os atores
sociais da instituição que respondem por segmentos de representações: comunidade externa,
técnicos, docentes, discentes, atléticas e gestores do esporte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que as políticas públicas são meios de atenuar diversos problemas sociais
e que o esporte com garantia constitucional pode e deve ser gabaritado para tal fim. As
universidades tem papel relevante dentro da sociedade na produção e troca de conhecimentos
podendo contribuir com o fomento de políticas junto à sociedade, via esporte com as suas
diferentes manifestações.
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INTRODUÇÃO
O Esporte e Lazer como fenômenos polissêmicos (LAZAROTTI FILHO et al.,
2009) também são direitos sociais garantidos constitucionalmente (BRASIL, 1988) e
que se formam em ambientes de ação educativa, onde são evidenciados e
experienciados valores positivos para o indivíduo e para a vida em sociedade, logo,
espera-se que o poder público se responsabilize pela oferta de atividades que
satisfaçam as necessidades de quem usufrui desse tipo de serviço (SARMENTO e
BARROS FILHO, 2018).
O advento do novo Coronavírus produziu grandes impactos sociais, tanto que a
Organização Mundial da Saúde declarou em 11 de março de 2020 a Pandemia Covid19, recomendando o distanciamento social como forma de inibir a transmissão loca do
vírus e, assim, não superlotando os serviços de saúde e diminuindo o número de
óbitos. Apesar de importante, tais medidas restringiram a população ao acesso e uso
de espaços públicos de Esporte e Lazer.
Esse movimento afetou todo o planeta e colocou em cheque muitas das
atividades executadas pela sociedade exigindo de toda população uma mudança de
hábitos e condutas no convívio social e, do poder público, que apresente sua
competência gerencial (ROCHA e BASTOS, 2011), por exemplo, nas cidades, como
esfera política e social responsável por direcionar condutas e dar suporte à população
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em todas as áreas que movem a sociedade como economia, educação e às práticas
culturais e de lazer ao mesmo tempo incentivando os cidadãos se manterem seguros
em suas residências.
Assim, essa pesquisa em desenvolvimento se apresenta como parte de um
estudo maior intitulado “Indústria do Esporte e seus consumidores: Uma análise do
contexto Brasileiro” com o foco nas Políticas de Esporte e Lazer no enfrentamento à
Pandemia Covid-19 na cidade de Recife/PE e tem como objetivo identificar e analisar
quais foram as propostas de políticas de esporte e lazer no primeiro ano da pandemia,
quais foram as alternativas, estratégias e/ou inovações propostas e realizadas (ou não)
pela prefeitura de Recife.
Essa pesquisa tem um caráter qualitativo do tipo descritivo e exploratório com
análise documental e das mídias sociais e sites oficiais da prefeitura de Recife.
Também serão realizadas entrevistas com gestores públicos sobre tais políticas,
estratégias e inovações identificadas. Os resultados serão analisados a partir de
referências da área do Lazer, das políticas públicas da gestão do esporte (MEZZADRI,
MORAES E SILVA, FIGUERÔA, 2015) e da comunicação com técnicas de análise
de conteúdo (BARDIN, 2011), buscando refletir sobre as influências das plataformas
sociais na sociedade bem como a urgência do poder público atualizar suas práticas de
modo a acompanhar as necessidades e demandas dos munícipes e das próprias
cidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a responsabilidade do poder púbico em oferecer alternativas de
Esporte e Lazer para a população, espera-se poder valorizar os ambientes públicos e o
trabalho realizado pela prefeitura do Recife bem como cobrar de seus gestores
alternativas ao enfrentamento da Pandemia Covid-19. Com mais de um ano de
pandemia e inúmeros exemplos positivos de alterativas para todo o sistema e indústria
esportiva espera-se que essa pesquisa possa trazer ao debate a importância de técnicas
modernas de gerenciamento esportivo bem como da efetivação de políticas públicas
significativas e que valorizem a saúde e bem estar geral da população.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o lazer é garantido
como direito social (CAPÍTULO II – DOS DIREITOS SOCIAIS) e está destacada em
inserido no artigo 6º, no artigo 7º em seu inciso IV, no artigo 217 em seu parágrafo 3º
(SEÇÃO III – DO DESPORTO), e no artigo 227 (CAPÍTULO VII – Da Família, da Criança,
do Adolescente, do Jovem e do Idoso) (BRASIL, 1998).
No mesmo dispositivo legal, encontramos o termo “meio ambiente” presente em
algumas partes distintas do documento, tais como: no artigo 5º, em seu inciso LXXIII
(CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS), no artigo
170, em seu inciso VI, no artigo 174, no seu parágrafo 3º (TÍTULO VII – DA ORDEM
ECONÔMICA E FINANCEIRA, CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA
ATIVIDADE ECONÔMICA), e um capítulo dedicado exclusivamente ao meio ambiente
(CAPÍTULO VI – MEIO AMBIENTE).
Dessa forma, o estudo objetivou apresentar a efetivação das políticas de lazer e
ambientais na cidade de Redenção através do Parque Natural Municipal de Redenção-PA. O
estudo do tipo descritivo, qualitativo e documental, teve como fonte de dados o projeto
arquitetônico do parque e os dispositivos legais federal, estadual (Pará) e municipal
(Redenção-PA).
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O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA
O Parque Natural Municipal de Redenção, localizado no município de Redenção,
região Sudoeste do estado do Pará, foi inaugurado em janeiro de 2020. O município de
Redenção compõe, junto com outros 14 municípios, a região de integração do Araguaia,
sendo o primeiro município da região a construir um parque natural urbano.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Redenção/PA, o parque está divido em quatro zonas de gestão e uso, sendo
elas: 1) Vila ambiental; 2) Centro municipal de pesquisa e desenvolvimento da
biodiversidade; 3) Lago; e 4) Horto florestal (NASCIMENTO, 2021). A Vila ambiental
possui um playground para crianças, mesas para piqueniques, trilhas ecológicas e em fase de
inauguração, uma academia ao ar livre. Essa zona também está destinada a visitação de
escolas para realizarem atividades práticas.
O Centro municipal de pesquisa e desenvolvimento da biodiversidade está destinada a
visitas para aulas práticas de instituições de ensino superior e o desenvolvimento de pesquisas
de campo, já a região do Lago, está destinada as atividades recreativas e de lazer, bem como
previsto para o fomento à prática do lazer no Pará (PARÁ, 2021). O Horto florestal, tem por
finalidade produzir sementes e mudas nativas para atender uma demanda de recuperação de
áreas degradadas.
A partir da efetivação das políticas de lazer, associadas às questões ambientais de
preservação e conservação, verifica-se uma atenção em atender aos dispositivos legais
municipais (REDENÇÃO, 2016), e a garantia de um espaço de transformação social natural
em meio urbano a partir da interação homem/natureza (REQUIA e LADWIG, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que o Parque Natural Municipal de Redenção-PA, se efetiva como uma
política para a prática do lazer e meio ambiente, regido pelos dispositivos legais de nível
federal, estadual e municipal, no que refere-se ao lazer, ao meio ambiente, e também ao
esporte, saúde e educação.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo investigar a configuração da legislação esportiva no
Maranhão entre 1988 a 2018. Utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa, combinando
pesquisa bibliográfica e documental. Do universo de 95 leis, 20% apresentam a previsão de
direito ao esporte. Concluiu-se que há uma lacuna no ordenamento legal investigado, o que
pode inviabilizar o desenvolvimento de políticas públicas efetivas.
PALAVRAS-CHAVE: Estado; Esporte; Legislação do Maranhão.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa foi desenvolvida com base nas seguintes questões norteadoras: qual a
configuração da legislação esportiva no estado do Maranhão? Como o esporte é abordado no
ordenamento legal do estado do Maranhão? Pressupõe-se que há no Maranhão um número
significativo de leis relativas ao esporte, mas que não explicitam o papel do poder público na
garantia da universalização do direito ao esporte.
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Logo, esta pesquisa teve por objetivo analisar a configuração da legislação esportiva
no estado do Maranhão. A investigação foi de caráter quanti-qualitativo, caracterizando-se
como bibliográfica, quanto às fontes de dados e, documental, quanto aos procedimentos de
coleta. As principais fontes de coleta foram: Projetos de Leis (PLs), Medidas Provisórias
(MPs) e Leis Ordinárias referentes à legislação esportiva no estado do Maranhão.
No que diz respeito ao tratamento dos dados, os procedimentos utilizados para
realização desta pesquisa perpassaram por diversas fases ou “pólos cronológicos” (BARDIN,
2006): pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados, inferência e interpretação.
A seleção de noventa e cinco (95) leis correspondeu à constituição do corpus de
análise, isto é, do conjunto que foi submetido à avaliação. Foi estabelecido como critério para
seleção da amostragem aquelas que apresentavam previsão de direito ao esporte, totalizando
dezenove (19), o que representa 20%. Das 19 leis, teve-se acesso2 a 73,6% dos PLs.
A pré-análise correspondeu à organização das primeiras ideias e elaboração de
indicadores para a interpretação dos documentos coletados.
A exploração do material consistiu na construção das operações de codificação das leis
realizada por meio da identificação da categoria geral, da Unidade de Contexto (UC) e das
Unidades de Registro (UR). Identificaram-se como UC, as leis com previsão do direito ao
esporte e, como desdobramento desta UC, nomeou-se cinco UR, quais sejam: Fundo Estadual
de Esporte (FEE); Incentivo Fiscal; Bolsa-Atleta; Conselho Estadual de Esporte e
Outras/Diversas.
A última fase envolveu o tratamento dos resultados, isto é, inferência e interpretação,
que consistiu em apreender os conteúdos contemplados em todos os elementos recolhidos.
Neste trabalho, abordar-se-á quatro das cinco UR nomeadas, quais sejam: FEE;
Incentivo Fiscal; Bolsa-Atleta e Conselho Estadual de Esporte.
A LEGISLAÇÃO ESPORTIVA NO MARANHÃO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS
DOCUMENTOS
No que diz respeito ao FEE foram localizadas duas leis: uma sem e outra com o acesso
ao PL.

O setor de Documentação e Registro da ALEMA não possui digitalizados todo seu acervo, que está
parcialmente em mau estado de conservação, o que prejudicou o levantamento documental.
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A primeira Lei nº 7.788/2002 apenas criou o FEE. Dois anos depois, essa normativa
sofreu alteração, sendo substituída pela Lei nº 8.109/2004, com iniciativa do Poder Executivo.
A sua ementa acrescenta o inciso XI ao art. 3º, da Lei nº 7.788, de 19 de novembro de 2002,
determinando 5% do produto da arrecadação do Estado para investimento em ações esportivas
ligadas ao Plano Estadual de Esportes (MARANHÃO, 2004).
Somente em 2004 foi definido o percentual de arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), configurando uma estratégia de financiamento do esporte no Estado por
meio de renúncia fiscal. Entretanto, como não há vinculação orçamentária para aplicação de
recursos públicos nas políticas de esporte nas esferas federal e estadual, supõe-se que o
governo do Maranhão recorreu a outras estratégias para “garantir o direito ao esporte”.
A segunda unidade de registro está relacionada ao Incentivo Fiscal para o esporte,
sendo localizadas duas leis. Dentre essas, teve-se acesso a Medida Provisória (MP) nº
100/2011, que foi transformada na Lei n° 9.436/2011. Após sua aprovação, o referido
ordenamento resultou na descrição da seguinte ementa: “dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal para contribuinte de ICMS que financiar projeto esportivo” (MARANHÃO,
2011).
Em 2013, a Lei nº 9.953 alterou os dispositivos da legislação de 2011 nos seguintes
aspectos: a) o incentivo fiscal concedido na modalidade de crédito presumido para abater no
valor do ICMS a recolher, foi discriminado em percentuais que variam de 5% a 20% do limite
financeiro, de acordo com arrecadação do contribuinte; b) o limite financeiro anual para o
montante a ser financiado por meio do incentivo fiscal foi alterado de 0,4% para 0,5% do total
de arrecadação do ICMS realizado no exercício imediatamente anterior ao da concessão
(MARANHÃO, 2013).
Apreende-se da leitura da justificativa do seu PL uma visão funcionalista do esporte,
quando este é reconhecido como benéfico ao “reforço da coesão social”, buscando a inserção
dos jovens, idosos e pessoas com deficiência na sociedade tal como ela se encontra. Essa
visão não apresenta perspectiva crítica a respeito da desigualdade socioeconômica própria de
um sistema capitalista.
Na continuidade da análise documental, verificou-se que o Programa Bolsa Atleta,
configurado como a terceira unidade de registro, originou três leis aprovadas pela ALEMA. A

primeira norma legal destacada é a Lei nº 7.749/2002 que dispõe sobre o Programa BolsaAtleta no estado do Maranhão.
Em 2003, foi promulgada uma segunda Lei (nº 7.853), que fez uma modificação na
primeira, propondo uma ampliação do número de bolsas concedidas no Programa, nos
seguintes termos: na categoria inicial, de 50 para 80 bolsas e na categoria especial, de 40 para
70 bolsas (MARANHÃO, 2003).
Registra-se que o Maranhão se antecipou ao determinar essa modalidade de
financiamento a atletas, considerando que somente em 2004, o governo brasileiro instituiu em
âmbito federal o Programa Bolsa-Atleta com a Lei nº 10.891.
Em 2010, o governo do Maranhão aprovou (por meio do PL nº 054/2010) a Lei nº
9.197, que apresentou como principal justificativa para revogar a Lei de 2002 “[...] a
democratização do acesso à prática e à cultura de várias modalidades esportivas, que são
poderosos instrumentos de desenvolvimento humano e social” (MARANHÃO, 2010).
Os três ordenamentos legais mencionados priorizam a dimensão do esporte de alto
rendimento, sendo que a Lei nº 9.197/2010 contempla também, o esporte educacional quando
inclui “[...] o esporte estudantil maranhense nas instituições de ensino fundamental, médio e
superior das redes pública, privada e comunitárias do Estado” (MARANHÃO, 2010).
As leis sobre o Conselho Estadual de Esporte caracterizam a quarta unidade de
registro. Em 2002, a Lei nº 7.787 criou o Conselho Estadual de Esportes do Maranhão
(CEEMA), com vinculação institucional à Fundação Estadual de Esportes (FEEMA), a qual
se responsabilizava pela sua gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial.
Em 2013, a ALEMA aprovou outro ordenamento legal relativo ao Conselho. Trata-se
da Lei nº 9.878, que dispôs sobre “[...] o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão
(CONESP) e dá outras providências, com base nas diretrizes e orientações da II Conferência
Nacional de Esporte” e que está associada, no corpo desta Lei, à concepção de esporte como
direito social.
Por meio da MP nº 263/2017, novamente de autoria do Poder Executivo, alterou-se a
Lei nº 9.878/2013, que criou o CONESP e a Lei nº 8.702/2007 que criou o Fundo Estadual de
Esportes. Dentre as mudanças, destacam-se: 1) a alteração da atribuição do CONESP, relativa
ao FUNESP, ficando circunscrito ao papel de apenas “opinar sobre a aplicação” dos recursos
do fundo; 2) à composição do CONESP (atribuições/competências e presidência do

Conselho), uma por meio da MP nº 234/2017 e outra na Lei nº 10.816/2018; e, 3) o
enfraquecimento da competência de aplicar os recursos do FUNESP e a perda significativa de
representação feminina no conselho.
Vê-se que o atual CONESP foi descaracterizado, perdendo seu caráter deliberativo; e,
sobretudo, fiscalizador, pois transformou o Secretário da pasta em Presidente do CONESP, ou
seja, sem uma representação mais diversificada do setor esportivo. Entende-se que tais
medidas centralizam o poder de decisão, relativo ao financiamento da política ao Estado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como objetivo principal investigar a configuração da legislação
pertinente ao esporte no estado do Maranhão no período de 1988 até 2018.
Como principais resultados, identificou-se no período determinado que os
ordenamentos legais (PLs, MPs e Leis Ordinárias), representaram apenas 20% com previsão
de direito, ao contrário da maioria das leis que não compôs a análise documental. Este dado
revelou um número expressivo de ordenamentos que contemplaram o esporte, sem, contudo,
apresentar indícios de direito a essa prática em qualquer dimensão.
Assim, a investigação confirmou o pressuposto inicial do estudo, considerando que há
no Maranhão um número significativo de leis (80%) relativas ao esporte, priorizando a
dimensão de alto rendimento, contudo não explicitam o papel do poder público na garantia da
universalização do seu direito.
Ressalta-se, a partir desta investigação, a necessidade de um maior protagonismo dos
Poderes Executivo e Legislativo do estado do Maranhão para ampliar a elaboração de leis
que, de fato, contemplem o direito ao esporte e garantam a sua universalização por meio de
programas, projetos e ações sociais como política pública, para que o drible resulte em gol.

30 YEARS OF SPORTS LEGISLATION IN MARANHÃO: A DRIBLE IN
THE GUARANTEE OF THE LAW?
ABSTRACT
This research aimed to investigate the configuration of sports legislation in Maranhão
between 1988 and 2018. A quantitative-qualitative approach was used, combining
bibliographical and documentary research. From the universe of 95 laws, 20% present the

provision of the right to sport. It was concluded that there is a gap in the investigated legal
order, which can make the development of effective public policies unfeasible.
KEYWORDS: State; Sport; Maranhão Legislation.

30 AÑOS DE LEGISLACIÓN DEPORTIVA EN MARANHÃO: ¿UN
DRIBLE EN LA GARANTÍA DE LA LEY?
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo investigar la configuración de la legislación deportiva
en Maranhão entre 1988 y 2018. Se utilizó un enfoque cuantitativo-cualitativo, combinando
investigación bibliográfica y documental. Del universo de 95 leyes, el 20% presenta la
disposición del derecho al deporte. Se concluyó que existe un vacío en el ordenamiento
jurídico investigado, que puede hacer inviable el desarrollo de políticas públicas efectivas.
PALABRAS CLAVES: Estado; Deporte; Legislación de Maranhão.
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O objetivo da pesquisa foi analisar temáticas e objetos que mobilizam pesquisadores/as
quando buscam compreender as políticas públicas de recreação, esporte e lazer em Porto
Alegre. Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, tendo como base 56 publicações.
Após a descrição de 4 eixos de uma agenda de pesquisa, concluímos que uma agenda se
destaca em relação à produção existente, aquela que estuda a apropriação das políticas
pelas pessoas e grupos sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Agenda; Pesquisa; Políticas Públicas; Recreação; Esporte; Lazer.
INTRODUÇÃO
As análises sobre a produção científico-acadêmica relacionada às Políticas Públicas de
Esporte e Lazer no Brasil têm contribuído para compreender as temáticas, questões e
demandas que mobilizam os pesquisadores na construção do campo, como também as lacunas
(LINHALES, PEREIRA FILHO, 1999; HÚNGARO et al., 2009; STAREPRAVO, NUNES,
MARCHI JR., 2009; AMARAL, RIBEIRO, SILVA, 2014; FORELL, MAYBORODA, 2017;
ATHAYDE et al., 2020), as dimensões analíticas, a sua densidade e os referenciais teóricometodológicos empregados (HÚNGARO et al., 2009; STAREPRAVO, NUNES, MARCHI
JR., 2009; AMARAL, PEREIRA, 2009; STAREPRAVO, 2013; MALINA et al., 2015;
FORELL, MAYBORODA, 2017; ATHAYDE et al., 2020) e quem são os pesquisadores,
instituições e redes engajados nesse campo de conhecimentos (HÚNGARO et al., 2009;
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STAREPRAVO, 2013; AMARAL, RIBEIRO, SILVA, 2014; MALINA et al., 2015, ROJO,
MEZZADRI, SILVA, 2019).
É no contexto desse debate que a presente pesquisa foi desenvolvida, tomando como
referência a produção sobre um município específico: Porto Alegre. Foi selecionado esse
município em razão do seu pioneirismo em termos de iniciativa de serviços públicos (desde
1926) e em face da quantidade de publicações que se dedicaram a investigar as suas Políticas
Públicas de Recreação, Esporte e Lazer (PPREL).
METODOLOGIA
A pesquisa partiu da seguinte questão norteadora: em torno de que quais temáticas e
objetos os/as pesquisadores/as têm se mobilizado quando de se trata de compreender as
PPREL em Porto Alegre? Optamos pelo desenvolvimento uma revisão bibliográfica
integrativa (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). O levantamento das pesquisas foi
realizado através do Portal de Periódicos da CAPES, do Portal de Dissertações e Teses da
CAPES, da coleção Scielo e do aplicativo Google Acadêmico. Realizamos buscas utilizando
os termos “Política Pública”, “Programas”, “Projetos”, “Recreação”, “Esporte”, “Lazer”,
“Porto Alegre”. Observamos as listas de referências dos trabalhos encontrados, com o
objetivo de localizar livros e capítulos de livros. Após aplicar critérios de inclusão e de
exclusão, selecionamos 56 trabalhos. Organizamos nossas análises em torno das temáticas
objetos das investigações.
A AGENDA DE PESQUISAS
A primeira constatação é a de que há uma produção crescente de pesquisas sobre as
PPREL em Porto Alegre (Quadro 1).

Quadro 1 - Década e tipo de publicações encontradas
Categorias
Década da publicação

Tipo da publicação

1980
1990
2000
2010
2020
Tese
Dissertação
Artigo em periódico
Capítulo de livro

Frequência absoluta
01
06
18
27
04
07
16
22
11

Fonte: elaboração dos autores

Na perspectiva da revisão integrativa aqui orientada pela temática e pelo objeto da
investigação, organizamos a descrição de nossas análises em 4 eixos.
Eixo 1: Institucionalização
No referido eixo estão 15 trabalhos (1 tese, 6 dissertações, 6 artigos e 2 capítulos de
livro). Destes, 9 se dedicam ao estudo das políticas na perspectiva da história cultural,
relacionando com as transformações sociais, políticas e econômicas da cidade na primeira
metade do século XX. Os objetos dessas pesquisas envolvem a afirmação da ordem burguesa
na organização e disciplinamento do tempo livre, o protagonismo de Frederico Gaelzer, a
existência de associativismos esportivos vinculados às praças públicas e à educação do corpo
nos espaços e equipamentos públicos. Apenas 1 trabalho tratou de um período mais recente,
sobre a criação de um parque público na década de 1970.
Os outros 9 trabalhos abordam o desenvolvimento das configurações institucionais dos
serviços públicos. O ponto de partida é a inauguração do primeiro Jardim de Recreio (1926),
passando pela criação do Departamento Municipal de Educação Física (1942), do Serviço de
Recreação Pública (1950), as relações com o Centro de Estudos do Lazer da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - CELAR/PUCRS, os Centros de Comunidade e
a Fundação de Educação Social e Comunitária - FESC (décadas de 1970 e 1980), a criação da
Divisão de Esportes e Recreação Pública (1977), a transformação em Supervisão de Esportes
e Recreação Pública (1987) e a criação da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e
Lazer - SME (1993) e o desenvolvimento de seus programas. Dos 9 trabalhos, 3 trazem

análises históricas e os demais têm uma dinâmica descritiva das fontes utilizadas e/ou de
experiências vividas.
Eixo 2: Democratização
Neste eixo foram encontrados 18 trabalhos (3 teses, 4 dissertações, 6 artigos e 5
capítulos de livro). Desses, 2 trazem análises da participação popular nas décadas de 1970 e
1980 que embora marcadas pela ditadura e repressão não impediram esforços políticocomunitários na cidade de Porto Alegre, constituídos na interface entre a FESC, um Centro de
Comunidade e o CELAR/PUCRS. Esses estudos tratam de políticas de lazer na interface com
as políticas sociais e educacionais, pontuando êxitos e desafios.
Outros 5 trabalhos olham para participação popular no contexto do lazer e do esporte
como direitos sociais e de períodos de Governos da Frente Popular (entre 1989 e 2000).
Fazem isso em vista de debates sobre a democratização, inversão de prioridades e fomento à
organização e às relações comunitárias, transitando no campo das ciências políticas, com
análises na interface entre a observação de êxitos, contradições internas e barreiras históricas
que cristalizam as relações de poder em favor de grupos hegemônicos.
Ainda, 4 trabalhos que abordaram a participação na perspectiva antropológica,
valorizando as produções sociais e culturais das pessoas e grupos em ação na vida urbana. São
pesquisas que destacam itinerários de agentes engajados em processos participativos em
arenas públicas - tanto no contexto da Frente Popular como em períodos posteriores - e a
maneira pela qual eles, imbricados pelas/nas redes de sociabilidades esportivas e recreativas,
impactam na construção da democracia.
Eixo 3: Significados e discursos
Trataram das relações de poder e de processos de apropriação cultural 15 trabalhos (2
teses, 4 dissertações, 8 artigos e 1 capítulo de livro). Um deles aborda as políticas de
promoção de saúde num programa da SME, procurando compreender a construção discursiva
que posiciona o sedentário como um problema moral e reforça a vida ativa como estratégia
biopolítica da população.
Os outros 14 trabalhos se dedicam a estudar nos programas e ações da SME, atentos à
produção de significados das práticas corporais no lazer, no universo urbano, imerso em teias
ou circuitos de sociabilidades. São estudos (9 deles etnografias) que investigaram apropriação

das políticas públicas por pessoas e grupos sociais que as vivem como usuários, tendo como
referência o estudo da cultura, especialmente da heterogeneidade dos significados nos lazeres.
Eixo 4: Desinvestimentos e resistências
O último eixo trata de questões recentes, frente às perdas de direitos conquistados. São
8 trabalhos (1 tese, 2 dissertações, 2 artigos e 3 capítulos de livro) que olharam para a PPREL
no século XXI. Entre eles, 4 dedicados a tratar da trajetória de desinvestimentos, sobretudo
em termos de recursos orçamentários e de professores, com crescente invisibilização dentro
do próprio aparato da administração pública, tendo em vista a história institucional de quase
um século e a tradições de relações comunitárias.
Esse desinvestimento tem como maior marca a extinção da SME entre 2017 e 2020,
no bojo de uma perspectiva gerencial e neoliberal de administração pública, interessada em
número de atendimentos e em desenvolvimento de parcerias. Entre as pesquisas identificadas,
2 delas se voltaram a compreender esse processo gerencial que procurou desarticular a
dimensão política do setor/coalizão. No entanto, isso não ocorreu sem processos de
resistências, o que foi investigado em 2 estudos que trataram de uma ação coletiva
contestatória, composta por atores heterogêneos, identificados e articulados na luta pela
manutenção do estatuto político da recreação, esporte e lazer no aparato administrativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos uma agenda de trabalho que inicia na década de 1990 e ganha corpo nas
décadas seguintes, sobretudo a partir de dissertações e teses. Olhando para os 4 eixos
descritos, concluímos que há um empenho sobre o ‘Estado em ação’, isto é, em analisar
trajetórias histórico-institucionais das PPREL. Também tem um peso relevante os trabalhos
atentos à garantia do esporte e do lazer como direitos sociais, quando se descrevem e analisam
as ações e contradições no sentido da democratização, da participação popular e do incentivo
à organização comunitária. E, nos estudos mais recentes, no horizonte das perdas de direitos,
há um aumento de pesquisas que investigam arenas de disputas políticas nas quais se travam
as lutas pela manutenção dos direitos conquistados.
Se olharmos para a literatura existente (LINHALES, PEREIRA FILHO, 1999;
HÚNGARO et al., 2009; STAREPRAVO, NUNES, MARCHI JR., 2009; AMARAL,

RIBEIRO, SILVA, 2014; ATHAYDE et al., 2020) podemos destacar que algo que está pouco
presente nas análises anteriores e que está na agenda de pesquisadores em relação a Porto
Alegre: são as investigações que procuram compreender como as pessoas e os grupos de
sociabilidade vivem as políticas públicas e a participação popular, como que se apropriam dos
programas, dos projetos, dos espaços e equipamentos. Essa questão é apontada como uma
possibilidade de agenda no trabalho de Forell e Mayboroda (2017).

THE RESEARCH AGENDA ON SPORT AND LEISURE PUBLIC
POLICIES IN PORTO ALEGRE
ABSTRACT
The main goal of this research was to analyze themes and objects that mobilize researchers
who aim to understand sport and leisure public policies in Porto Alegre. An integrative
literature review was undertaken, based on 56 publications. After describing the 4 axes of a
research agenda, we conclude that a specific agenda stands out from the existing production:
the one that studies the appropriation of policies by people and social groups.
KEYWORDS: Agenda; Research; Public policies; Recreation; Sport; Leisure.

LA AGENDA DE PESQUISAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
RECREACIÓN, DEPORTE Y OCIO EN PORTO ALEGRE
RESUMEN
Lo objetivo de la pesquisa fue analizar temáticas y objetos que movilizan encuestadores/as
cuando buscan comprender las políticas públicas de recreación, deporte y ocio en Porto
Alegre. Fue realizada una revisión bibliográfica integradora, teniendo como base 56
publicaciones. Tras la descripción de 4 ejes de una agenda de pesquisa, concluimos que una
agenda se destaca en relación a la producción existente, aquella que estudia la apropiación
de las políticas por las personas y grupos políticos.
PALABRAS CLAVES: Agenda; Pesquisa; Políticas Públicas; Recreación; Deporte; Ocio.
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A CONCEPÇÃO DE ESTADO DO PROGRAMA ACADEMIA E
FUTEBOL1
Breno Brey D’auria,
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Dirceu Santos Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
RESUMO
A pesquisa teve por objetivo analisar a concepção de Estado do Programa Academia e
Futebol da Secretaria Especial de Esporte. A metodologia utilizada caracteriza-se como
descritiva, com análise documental. Os documentos analisados foram as diretrizes do
programa e o edital de seleção de convênios em âmbito nacional. Os dados foram tratados a
partir da análise de conteúdo. O programa foi amparado judicialmente, com abrangência
restrita, focalizado e intersetorial.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Política Educacional; Esporte Educacional.
INTRODUÇÃO
A Secretaria Especial de Esporte (SEE), vinculada ao Ministério da Cidadania, criada
em 2019, tem como objetivo desenvolver ações de inclusão social por meio do esporte, bem
como garantir à população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e
o desenvolvimento humano (BRASIL, 2019). Em sua estrutura, a SEE é composta por três
secretarias: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNEELIS),
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) e a Secretaria Nacional de
Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDDT) (SILVA; BORGES; AMARAL, 2015;
TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2019).
Uma das ações que chamam a atenção n a S E E foi a criação do Programa
Academia e Futebol (PAF), em 2020, vinculado a SNFDDT, com o intuito de promover
vivências do futebol e futsal, bem como desenvolver um centro de excelência em estudos e
eventos sobre a temática (BRASIL, 2019).
O PAF foi planejado para funcionar de forma intersetorial, em parceria com
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para sua realização
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Universidades públicas e Institutos Federais, a partir de três dimensões que atuam de forma
interligadas: fomento à prática do futebol, beach soccer e futsal, de crianças de 06 aos 17
anos, e adultos entre 18 e 23 anos; qualificação das políticas públicas na área do futebol,
beach soccer e futsal por meio da implementação dos centros de pesquisa sobre futebol, futsal
e direitos do torcedor; realização de cursos (presenciais e EaD) e eventos científicos
relacionados à formação de profissionais (BRASIL, 2020a).
Diante do exposto, o PAF se constitui como uma iniciativa recente, o que garante
originalidade e atualidade para a presente análise, ao discutir suas propostas e o seu papel no
campo das políticas públicas de esporte. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo
analisar a concepção de Estado e do PAF da SEE.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa com método descritivo, com análise documental, que
utilizará a abordagem qualitativa. A escolha do método descritivo pode ser justificada pela
contribuição com a identificação, registro, análise e interpretação da ação pública investigada.
A escolha pela abordagem qualitativa é justificada por privilegiar a dimensão processual do
conhecimento, as perspectivas particulares dos sujeitos, bem como a possibilidade de realizar
análises descritivas dos fenômenos observados (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
No que diz respeito ao processo de seleção dos documentos, a coleta de dados foi feita
a partir de uma busca por documentos oficiais do PAF. Não foram considerados para a análise
os documentos específicos dos diferentes convênios que foram firmados entre a SEE com as
Universidades Públicas e os Institutos Federais. Desse modo, os documentos selecionados
para a investigação foram as diretrizes que descrevem e norteiam as ações desenvolvidas no
programa, bem como o edital de seleção de convênios.
A categoria de análise pré-definida para a investigação é o conceito de Estado, para
verificar o seu papel na forma como o PAF foi planejado. Esse processo ocorreu com base nas
etapas definidas pela técnica de análise de conteúdo. Para Bardin (2009), essa técnica permite
a codificação e/ou recorte dos textos de acordo com a sua significância para posterior
enumeração, classificação, agrupamento e categorização, baseado na inferência, hermenêutica
controlada. As fases de análise se dividiram em três etapas sequenciais: a) leitura flutuante do
material; b) seleção e extração dos corpus textuais; c) análise dos corpus selecionados feitas a

partir de uma ficha de análise de conteúdo.
Para investigar a concepção de Estado do PAF, utilizamos os seguintes indicadores:
natureza e tipo dos direitos e benefícios previstos e/ou implementados; abrangência;
critérios de acesso e permanência; formas e mecanismos de articulação. Esses indicadores
foram estabelecidos por Boschetti (2009, p.12) e “são utilizados na análise de diferentes
políticas sociais e podem constituir um arsenal de fontes empíricas para a análise”.
A CONCEPÇÃO DE ESTADO DO PROGRAMA ACADEMIA E FUTEBOL
O estudo aborda um processo de construção de uma política pública recente, nesse
sentido, é importante resgatarmos brevemente o contexto de criação do programa e da
secretaria ao qual está vinculado.
O PAF está vinculado a SNFDDT, criada em 2011, com o objetivo fortalecer o futebol
como instrumento fundamental de cidadania, inclusão social e de identidade nacional, por
meio de políticas públicas no âmbito profissional e amador (BRASIL, 2020b). Ou seja, tratase de uma secretaria com perfil de atendimento de uma modalidade esportiva, no entanto, sua
abrangência está em desenvolver ações nas mais diversas esferas relacionadas ao futebol
como o Profut.
Nas diretrizes do PAF, a SNFDDT justifica a criação do projeto com o intuito de
atender as demandas estabelecidas pelo Decreto nº 10.357 de 20/05/2020, as quais são: a)
planejar, desenvolver, acompanhar e monitorar as ações governamentais no âmbito do futebol
profissional e amador; b) articular-se com outros órgãos públicos com vistas à implementação
de ações que fortaleçam o futebol; c) planejar, coordenar, supervisionar e elaborar estudos
sobre o desenvolvimento do futebol; d) promover e efetuar estudos e reuniões sobre o
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol brasileiro
(PROFUT); e) promover eventos para o desenvolvimento do futebol (BRASIL, 2020a). Por
conta do caráter amplo que caracteriza a SNFDDT, observou-se o aspecto abrangente das
demandas colocadas e que deverão ser respondidas durante a implantação do
programa com base nas três dimensões que o constituem.
Essas dimensões se constituem em: Núcleos de vivência do Futebol e/ou futsal, Centro
de Excelência em Estudos do Futebol e Futsal e os Cursos e eventos científicos. Destaca-se
que o PAF se propõe por meio do Núcleo de Vivência do Futebol, atender 150 beneficiários

por convênio, divididos em quatro turmas, com três aulas semanais compostas por noventa
minutos cada (BRASIL, 2020a). A justificativa para a elaboração dessa dimensão como
mencionado pelas diretrizes é o de que “o programa reconhece o esporte como direito de
cidadania de todos os brasileiros e, deste modo, cabe ao Estado promover políticas públicas
que garantam à população o pleno acesso às diversas manifestações esportivas” (BRASIL,
2020a, p.4).
Nesse caso, o programa se ampara numa série de documentos legais como a
Constituição Federal de 1988 (art. 217.); Lei Pelé (9.516/1998); Plano Plurianual (20162019); Estatuto da Criança e Adolescente (lei nº 8.069/1990) e Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (9.394/1996) que embasam essa concepção ampliada de acesso à
prática esportiva (BRASIL, 2020a). No entanto, por mais que exista esse reconhecimento
jurídico-legal do Estado brasileiro, é fundamental não se limitar apenas a essa questão, mas
sim investigar a efetividade realizada pelas ações governamentais (ATHAYDE et al., 2016).
Quanto à abrangência do PAF, o intuito é a implantação de 27 convênios, com
duração de dois anos de funcionamento e que deverão ser distribuídos preferencialmente um
em cada estado da federação (BRASIL, 2020c). Ao somar o número de convênios e meta de
atendimento, o intuito é atender 4.050 pessoas em um intervalo de dois anos (tempo descrito
nas diretrizes). No entanto, é importante mencionar que haverá um número de pessoas
atendidas de forma indireta por meio das publicações acadêmicas desenvolvidas e dos eventos
científicos que serão organizados.
Em relação aos critérios de acesso, trata-se de um programa com focalização em
adolescentes e jovens entre 6 e 23 anos, ao estabelecer critérios como a idade e a proximidade
geográfica com os núcleos. Vale destacar, que a focalização das políticas públicas é uma
tendência neoliberal, de redução de gastos sociais, que preconiza o ajuste fiscal e críticas
feitas à eficiência de políticas universais (ATHAYDE et al., 2020). Com relação aos critérios
de permanência, não foram observadas orientações ou condicionantes para os beneficiários.
Como último ponto a ser destacado, está a forma de articulação do programa,
caracterizado por estabelecer parceria com Universidades Públicas e Institutos Federais. Essa
articulação intersetorial está justifica no edital de seleção dos convênios:
A opção de implantação dos Centros em Instituições de Ensino Superior
públicas justifica-se pelos seguintes motivos: I. A agilidade na efetivação de
parcerias entre o Ministério da Cidadania e instituições públicas (federais,

estaduais e municipais) considerando os trâmites burocráticos de acordo
com as exigências legais vigentes (BRASIL, 2020c, p.1).

Isso ressalta a intersetorialidade como uma característica do campo das políticas
públicas no esporte como uma estratégia de gestão pública que se ampliou e passou a ser
adotada no Brasil a partir dos anos 1990 (RIBEIRO, AMARAL, SILVA, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a análise das diretrizes e do edital de convênios, verificou-se que o
PAF na sua concepção de Estado, possui características como o reconhecimento legal, a
abrangência restrita, com focalização de público-alvo e indícios de intersetorialidade ao
estabelecer relação com outras instituições públicas como as Universidades e Institutos
Federais. Em decorrência do início do programa, essa análise se centrou apenas nos
documentos oficiais, dessa forma, é fundamental a ampliação da investigação para além dos
documentos, de modo a averiguar se ao longo do processo de implantação dos convênios, as
questões aqui apontadas se manifestam de acordo com as diretrizes ou se materializam de
uma outra forma. Temáticas como o papel do estado, financiamento do programa,
estruturação do convênio, formação dos professores e monitores são demandas de estudos que
podem ser pesquisadas com a efetivação do programa.

THE CONCEPT OF STATE OF THE ACADEMIA E FUTEBOL
PROGRAM
ABSTRACT
The research aimed to analyze the State of the “Academia e Futebol” Program of the Special
Sport Secretariat. The methodology used is documentary and descriptive research. The
documents analyzed were the program guidelines and the notice of selection of agreements at
the national level. The data were treated based on content analysis. It was concluded that the
program is characterized as being legally supported, of limited scope, focused and
intersectoral.
KEYWORDS: Public policy; Educational politics; Educational Sport

EL CONCEPTO DE ESTADO DEL PROGRAMA ACADEMIA E
FUTEBOL
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo analizar el estado del Programa Academia e Fútbol de
la Secretaría Especial de Deportes. La metodología utilizada se caracteriza por ser
documental y descriptiva. Los documentos analizados fueron los lineamientos del programa y
el aviso de selección de convenios a nivel nacional. Los datos fueron tratados en base al
análisis de contenido. Se concluyó que el programa se caracteriza por contar con apoyo
legal, alcance limitado, focalizado e intersectorial.
PALABRAS CLAVES: Política pública; Políticas educativas; Deporte educativo.
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A CONFIGURAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA COPA DO MUNDO
DE 2014: UM DEBATE SOBRE O FUNDO PÚBLICO1
Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo,
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
Matheus Magalhães,
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF)
RESUMO
Esta pesquisa buscou debater o fundo público e o financiamento da Copa do Mundo de
Futebol de 2014. O financiamento ocorreu através do Orçamento Federal, de Gastos
Tributários e de uma Matriz de Responsabilidade. Custou cerca de R$ 66,3 bilhões,
demonstrando que o fundo público não é gerido de forma técnica e imparcial, estando
sujeitos a interesses que não a da democratização do acesso ao esporte e lazer como direito.
PALAVRAS-CHAVES: fundo público; financiamento; Copa 2014.
INTRODUÇÃO
O Fundo Público se realiza pelo Estado, que o extrai da sociedade, por meio de
impostos, taxas e contribuições. Ou seja, da mais-valia socialmente produzida para o
desempenho de suas múltiplas funções, sendo, portanto, parte do trabalho excedente e do
trabalho necessário, transformado em lucro, juro ou renda de terra (BEHRING, 2010).
Salvador (2012, p. 05), aponta que o Fundo Público age no sentido de garantir a
acumulação produtiva ao mesmo tempo que financia as políticas sociais e, portanto, “tem
papel relevante para a manutenção do capitalismo na esfera econômica e na garantia do
contrato social”.
O orçamento público estatal é a forma mais visível do Fundo Público, e em âmbito
federal, os recursos que o compõem são definidos pela Lei Orçamentária Anual (LOA)
aprovada pelo legislativo federal. Disputado intensamente para a garantia das condições
gerais de produção e administração de suas crises, é alvo de disputas e conflitos que
expressam a “contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de
produção” (BEHRING, 2016, p. 02).

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Não é difícil compreender que “o orçamento público é um espaço de luta política, com
as diferentes forças da sociedade, buscando inserir seus interesses”, com domínio hegemônico
do capital financeiro a partir da década de 1980 (SALVADOR, 2012, p. 05).
Com o Fundo Público deslocado para o esporte não é diferente. Caracterizado em três
tipos de fontes que representam receitas significativas para o setor: (1) Fontes Orçamentárias,
“cujos recursos transitam pelo orçamento federal”; (2) Fontes Extraorçamentárias, “cujos
recursos não transitam pelo orçamento federal, sendo repassados diretamente às entidades
esportivas;

e

(3)

Fontes

indiretas:

“provenientes

de

desoneração

tributária”

(MASCARENHAS, 2016, p. 965).
Neste estudo buscamos compreender, a partir do debate sobre o fundo público, qual a
configuração do financiamento da Copa do Mundo FIFA de 2014?
METODOLOGIA
Com base em Boschetti (2009), a configuração do financiamento e gasto da Copa,
compreendeu os seguintes indicadores: a) “Fontes do financiamento”, b) “Direção dos gastos”
e c) “Magnitude dos gastos”.
Para consolidar os gastos totais com a Copa do Mundo utilizou-se de dados primários
extraídos: (1) do SIGA BRASIL, adotamos dados do Orçamento Geral da União excluídos os
valores referentes ao refinanciamento da dívida pública federal. Para trabalhar as despesas
utilizamos a execução financeira, com valores pagos, acrescidas de restos a pagar pagos em
cada exercício fiscal. Foram selecionadas as ações orçamentárias correspondente a cada tipo
de megaeventos de 2010 a 2019, por ano, conforme o Quadro 1; (2) dos Relatórios da Receita
Federal, para identificar a magnitude das isenções fiscais à FIFA, suas subsidiárias e parceiros
comerciais; (3) das resoluções da Matriz de Responsabilidade, instrumento de pactuação entre
União, Estados e Municípios, acerca dos gastos e investimentos em infraestrutura urbana e
esportiva para a Copa 2014.

Quadro 1 – Código correspondente as ações orçamentárias selecionadas para compor o
orçamento de Megaeventos de 2010 a 2019.
Legenda

Código

Copa do Mundo

126V; 120M; 20DB

Grandes Eventos

14KP; 14LJ; 14SY; 214ª

Olimpíadas

00DS; 00F6; 128X; 20DB; 20EE; 7P52; 14TQ; 20SL;
20D8; 211Z; 216I

Eventos Esportivos de Alto-Rendimento

2360; 2500

Jogos Indígenas

2494

Jogos Militares

11ZP; 11ZQ; 20CI

Fonte: PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015. Elaboração: Figueiredo (2017).

Realizamos também um recorte histórico de dez anos (2010-2019). Os dados foram
corrigidos para preços de maio de 2021 pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI).
ORÇAMENTO FEDERAL DO ESPORTE E LAZER, OS GRANDES EVENTOS
ESPORTIVOS E O FINANCIAMENTO DA COPA 2014
Em 2019, a função Desporto e Lazer teve autorização de despesas no montante de R$
1,14 bilhão. Porém, foram efetivamente pagos R$ 158,5 milhões (13,9%). Acrescidos de R$
728,2 milhões de restos a pagar pagos naquele exercício fiscal, a execução financeira da ação
totalizou R$ 886,7 milhões, em valores correntes. Por sua vez, o Orçamento Geral da União
(OGU) executado no mesmo ano foi de R$ 2,35 trilhões. Assim, a função Desporto e Lazer
teve uma participação de 0,04%2.
Para se calcular o total de gastos de desporto e lazer total (TGDL) de R$ 33,13
bilhões, foi considerada a soma das três fontes orçamentárias com o esporte e lazer,
considerando inclusive os gastos com o setor advindos de outras funções no período da
pesquisa (2010 a 2019).
Embora a nítida elevação do volume de despesas no período de 2014 a 2016, em todo
o decênio a política de esporte e lazer teve dimensão financeira pequena no orçamento
federal. Athayde, Mascarenhas e Salvador (2015) também verificaram a irrisória participação
da política de esporte e lazer nas despesas federais no período de 2004 a 2010. Para os

Os dados de 2019 retratam a baixa execução do orçamento do Desporto e Lazer frente ao OGU. Os
dados de 2020 exigem ponderações quanto às despesas com a Pandemia de COVID-19, que não é
objeto do estudo.
2

autores, tanto a previsão orçamentária quanto a baixa execução dos recursos comprometem,
em especial, a capacidade de desenvolvimento de políticas sociais de democratização do
acesso ao esporte e lazer enquanto direito de cidadania, dever estatal constitucional.
As despesas com a realização da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 foram
responsáveis por mais da metade da execução de recursos pelo ME, como se pode verificar na
Tabela 1.
Tabela 1 – Execução financeira e participação percentual dos Grandes Eventos esportivos (GE)
no orçamento do Desporto e Lazer, de 2010 a 2019
Ano

Copa do
Mundo 2014

Olimpíadas e
Paralimpíadas

2010

R$ 22,09

R$ 99,99

R$ 122,08

R$ 1.761,15

6,93%

2011

R$ 148,01

R$ 230,39

R$ 378,40

R$ 1.689,55

22,40%

2012

R$ 259,64

R$ 471,02

R$ 730,66

R$ 1.857,03

39,35%

2013

R$ 110,30

R$ 408,65

R$ 518,95

R$ 1.833,34

28,31%

2014

R$ 157,31

R$ 1.976,00

R$ 2.133,31

R$ 3.314,53

64,36%

2015

R$ 58,31

R$ 2.267,57

R$ 2.325,88

R$ 3.663,05

63,50%

2016

R$ 50,17

R$ 1.613,01

R$ 1.663,18

R$ 3.140,73

52,96%

2017

R$19,22

R$ 60,20

R$ 79,42

R$ 1.561,13

5,09%

2018

R$ 0,99

R$ 72,07

R$ 73,06

R$ 1.480,35

4,94%

2019

R$ 0,52

R$ 92,65

R$ 93,17

R$ 1.284,67

7,25%

Total

R$ 826,56

R$ 7.291,55

R$ 8.118,11

R$ 21.585,53

37,61%

Fonte: SIGA Brasil (2020).
Elaboração própria.

Total Grandes
Eventos (GE)

Desporto e
Lazer

Part. % dos GE
no Desp. e
Lazer3

Em milhões de reais, corrigidos para preços de maio de 2021 pelo IGP-DI.

Já em 2009 foram gastos R$ 94,7 milhões com a "captação de grandes eventos
esportivos" pelo Ministério - lembrando que este foi o ano de definição da sede olímpica de
2016. Somado este valor às despesas de 2010 a 2019, período de realização da Copa do

Para apresentar essa participação percentual, não utilizamos os valores executados de esporte e lazer
correspondentes a outras funções, tais como a Função Defesa Nacional.
3

Mundo 2014 e das Olimpíadas Rio 20164, chega-se a um gasto de R$ 8,2 bilhões com os GE
no período.
De acordo com a tabela 2 abaixo, os gastos orçamentários com a Copa totalizaram R$
826,6 milhões. Já a Estimativa de Gastos Tributários da Receita Federal revelaram que a
FIFA obteve R$ 799,5 milhões de isenção para organização da Copa do Mundo, o que revela
a face de desresponsabilização do Estado, perante seu dever de garantir o esporte e lazer como
direitos, e amplia e reforça o direcionamento do fundo público na ampliação de recursos à
setores historicamente privilegiados (MATIAS et. al., 2015).
Tabela 2 – Direcionamento do gasto com Grandes Eventos esportivos por fonte e ação (Série 20042015). Valores deflacionados pelo IGP-DI a preços de 2017 em R$ milhões.
Fonte

Ação

Total
Copa do Mundo 2014

R$ 826,5

Infraestrutura para Copa do Mundo FIFA 2014

R$ 471,1

Organização e Operacionalização da Copa do Mundo FIFA
2014

R$ 328,4

Total

R$ 799,5

Infraestrutura esportiva permanente e temporária

R$ 21.837,5

Infraestrutura urbana

R$ 42.805,5

Total

R$ 64.643,0

Orçamentário
Gasto Tributário

Matriz de
Responsabilidade
Total Gasto com a Copa 2014

R$ 66.269,0

Fonte: SIGA Brasil; Demonstrativo dos Gastos Tributários da Receita Federal e Demonstrativo dos Gastos Tributários:
Estimativas das Bases Efetivas; Matriz de Responsabilidade Consolidada de 2014. Elaboração Figueiredo (2017).

A Matriz de Responsabilidade de 2014, pacto entre a União, Estados e Munícipios
sedes, reúne os gastos relativos à infraestrutura urbana (Mobilidade urbana; Aeroportos e
Portos;

Rede

Hoteleira;

Rede

Hospitalar;

Energia;

Saneamento;

Segurança

e

Telecomunicações), de R$ 21,84 bilhões e à infraestrutura esportiva com o custo de R$ 42,81
bilhões, solidificando assim o montante de R$ 66,27 bilhões no total de gastos com a Copa do
Mundo (TGCM).

Despesas relativas continuaram acontecendo após a realização dos eventos esportivos, por meio de
restos a pagar pagos, elevando os valores retratados quando da publicação da tese de doutorado,
pesquisa base deste texto (FIGUEIREDO, 2007).
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do Fundo Público para o financiamento para a Copa do Mundo revela a
falácia que o mesmo seja gerido de forma técnica e imparcial. O exemplo da Copa do Mundo
demonstra como o mercado e as instituições do capital disputam o fundo público para garantir
as condições gerais de produção e o processo de acumulação.
Das três fontes (orçamentárias, indiretas e extraorçamentárias) que compõem o fundo
público, somente as duas primeiras foram utilizadas para a Copa do Mundo. E são as
Olímpiadas que acabam por se destacar na punção do Orçamento público na série história de
2010 a 2019, já que a Copa do Mundo representa em média somente 10,2% do total do
Orçamento federal destinado para os Megaeventos.
Os gastos tributários revelam a “bolha de isenção fiscal” que foi concedida à FIFA e
seus parceiros comerciais e operacionais. As isenções gerais de impostos incidem diretamente
em menos receita na composição geral do orçamento público da União e, consequentemente,
no orçamento das políticas sociais e na garantia de direitos.
Na Matriz de Responsabilidade percebeu-se um grande investimento e financiamento
federal e investimento dos governos locais, com pouca participação privada, com exceção dos
Aeroportos, com a privatização parcial do setor.
As decisões e coordenação política do que precisava ser feito ficou a cargo da FIFA e
do COL e às instâncias governamentais sobrou a tarefa de cumpridores das garantias
governamentais exigidas pela FIFA, em uma completa inversão de papéis, com o agravante
de deixar a responsabilidade desse patrimônio público na mão de uma entidade tão contestada
e controversa.

CONFIGURING THE FINANCING OF THE 2014 WORLD CUP: A
REFLECTION ABOUT THE PUBLIC FUND
ABSTRACT
This research sought to debate the public fund and the financing of the 2014 Soccer World
Cup. This took place through the Federal Budget, Tax Expenditures and a Responsibility
Matrix. It cost about 39.8 billion reais, demonstrating that the public fund is not managed in
a technical and impartial manner, being subject to interests other than the democratization of
access to sport and leisure as a right.
KEYWORDS: public fund; financing; 2014 Word Cup.

CONFIGURANDO LA FINANCIACIÓN DE LA COPA MUNDIAL 2014:
UN DEBATE SOBRE EL FONDO PÚBLICO
RESUMEN
Esta investigación buscó debatir el fondo público y el financiamiento del Mundial de Fútbol
2014. El se realizó a través del Presupuesto Federal, Gastos Tributarios y Matriz de
Responsabilidad. Cuesta alrededor de 39,8 mil millones de reales, lo que demuestra que el
fondo público no se maneja de manera técnica e imparcial, estando sujeto a intereses
distintos a la democratización del acceso al deporte y el ocio como derecho.
PALABRAS CLAVE: fondo público; financiación; Copa 2014.
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A CONFIGURAÇÃO E A ABRANGÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER (SEMDEL)1
Flávia Cristina Moreira dos Anjos,
Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED/PMSL)
Silvana Martins de Araujo,
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
RESUMO
Estudo descritivo e analítico com o objetivo de investigar a configuração e a abrangência
das políticas públicas de esporte e lazer implementadas pela Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer de São Luís no período de 2017 a 2020. Utilizou-se o modelo de análise e
avaliação de Boschetti (2009). Os resultados indicaram a presença de uma abrangência
restrita e marcadamente focalizada, exigindo ainda a realização de novos estudos para
compreender a totalidade desta política municipal.
PALAVRAS-CHAVE: configuração; abrangência; política de esporte e lazer.
INTRODUÇÃO
A relação do Estado com o esporte e o lazer pode ser identificada na trajetória
histórica do Brasil, numa dinâmica em que o poder público atribui a estas manifestações
valores alinhados aos interesses políticos, sociais e econômicos próprios de cada período.
Castellani Filho (2007) destaca que, na década de 40, o governo brasileiro buscou
disciplinar o esporte no Brasil em consonância como os preceitos do Estado Novo e, em um
período mais recente, identifica outras leis que dão destacado sentido à autonomia de
mercado.
Nessa direção, acompanhando a expansão dos debates sobre políticas públicas em
todo o território nacional, é latente avaliar qual a capacidade de resposta para assegurar o
esporte e o lazer como direitos que a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (SEMDEL) de
São Luís do Maranhão tem apresentado. Portanto se questionou: qual foi a configuração e a
abrangência da política de esporte e lazer adotada pela SEMDEL nos anos de 2017 a 2020?
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A fim de responder a esta interrogação, por meio de pesquisa de natureza descritiva e
analítica operacionalizada pelo delineamento de pesquisa documental estudou-se sobre os
Programas, Projetos, Ações e Atividades desenvolvidos pela SEMDEL.
A CONFIGURAÇÃO E A ABRANGÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE
E LAZER DA SEMDEL NO PERÍODO DE 2017 A 2020
Antes de tecer as análises sobre o objeto da pesquisa, se faz necessário delimitar a
compreensão de política adotada neste estudo. Conforme aludido por Pereira (2009) existe a
possibilidade de se interpretar a política segundo dois diferentes sentidos: um mais geral e
outro de expressão mais restrita.
O presente trabalho foi centrado na configuração mais restrita que considera as “[...]
ações do Estado face às demandas e necessidades sociais da sociedade, desde que aquele se
tornou crescentemente seu interventor” (PEREIRA, 2009, p. 87) neste cenário se reflete tanto
a “ação” quanto a “não ação” intencional do Estado2 em prol da garantia de direitos sociais.
No escopo da Constituição Federal de 1988 (CF/1998) (BRASIL, 1988) o esporte (no
artigo 217, § 3º) e o lazer (no artigo 6º) figuram como direitos do cidadão. Na prática, para
alcançar essas garantias é necessária uma efetiva ação do Estado, com princípios que atendam
a “[...] reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social; Do Esporte e
do Lazer como direito de cada um e dever do Estado; Da universalização e inclusão social; Da
democratização da gestão e da participação”3. (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2009, p. 44).
Para a análise da política setorial desenvolvida pela SEMDEL, lançou-se mão do
modelo elaborado por Boschetti (2009), que propõe o levantamento dos aspectos ligados à
natureza e ao tipo dos direitos. Para isso, na esfera dos direitos e benefícios previstos buscouse nos Planos Plurianuais da Prefeitura de São Luís (PPAs) (PREFEITURA DE SÃO LUÍS,
2013, 2017) e na legislação municipal dados basilares do planejamento da política de esporte
e lazer da SEMDEL. E para os direitos e benefícios executados, os documentos investigados

Termos utilizados por Pereira (2009) para explicar como a política pública passa pela forma atuação
de uma autoridade pública frente as suas responsabilidades e competências.
3
Princípios da Política Nacional do Esporte.
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foram as Exposições Circunstanciadas de Gestão4 (ECGS) (SEMDEL, 2018, 2019, 2020) e o
Relatório de Gestão de 2020 (SEMDEL, 2021).
Evidencia-se a presença do desporto5 e do lazer na Lei Orgânica Municipal (LOM)
(SÃO LUÍS, 2012) quando é expresso no texto que o Município “[...] incentivará as práticas
esportivas formais e não formais [...]”, ao mesmo passo que se comprometerá com a
promoção e incentivo ao lazer, repetindo o que é prescrito na CF/1988. Existe ainda o
destaque para que as dimensões do esporte educacional e comunitário sejam prioritárias. Para
o lazer, a única orientação é que ele seja ofertado com enfoque na promoção social.
Por meio da Lei nº 4.902/20076, é criada a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
(SEMDEL) com o objetivo de planejar, coordenar, fiscalizar, sistematizar e executar a
política municipal de desporto e lazer (SÃO LUÍS, 2007).
Na consulta aos PPAs 2014/2017 e 2018/2021, na seção do Demonstrativo de
Programas Físico e Financeiro, verificou-se que as ações de esporte e lazer planejadas para
materializar o Programa da SEMDEL “Fomento e apoio ao esporte” possuíam o objetivo de
garantia e ampliação do acesso ao esporte e ao lazer como direitos sociais e constitucionais,
explicitando-os como ferramenta para redução dos riscos de exclusão social (PREFEITURA
DE SÃO LUÍS, 2013, 2017).
Mesmo com a finalidade do Programa do órgão apontando para a fomentação dos
direitos do esporte e do lazer, os PPAs aprovam um rol de ações voltadas fundamentalmente
ao esporte, ficando o lazer restrito à garantia de equipamentos e à infraestrutura. Nesses
documentos, para os dois quadriênios, as ações previstas são: Realização de eventos de
desporto educacional (Jogos da Capital); Equipamentos para prática do esporte para garantir
infraestrutura de qualidade ao esporte e lazer; Esporte para crianças e adolescentes; Esporte e
inclusão social e Apoio ao atleta.
Somente quando se desloca a análise para o detalhamento das atividades executadas,
descritas dentro das ECGS (SEMDEL, 2018, 2019, 2020) e do Relatório de Gestão 2020
(SEMDEL, 2021), é que se identifica a presença de outras atividades de lazer, todavia
voltadas principalmente ao interesse físico.
Documento oficial anual emitido pela SEMDEL com informações das ações executadas, servindo de
base para compor o relatório anual de gestão do Município.
5
Em referência a terminologia utilizada na Lei Municipal.
6
A Lei Municipal nº 4.902/2007 transforma a antes denominada “Fundação Municipal de Desporto e
Lazer” em “Secretaria Municipal de Desporto e Lazer”.
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A partir da coleta de dados constantes nos PPAs, tomando como base apenas aqueles
que traduzem um indicador de número de pessoas beneficiadas 7 , defronta-se com um
resultado alarmante.
Para o ano-exercício de 2017, o número de pessoas a serem beneficiadas no Programa
desenvolvido pela SEMDEL ficou projetado em 7.560 atendimentos (0,69% da população de
São Luís). Para os anos de 2018, 2019 e 2020 ficou estabelecida uma meta de 5.050
atendimentos para cada ano (0,46 % da população da cidade). Estes resultados, vão traduzir
que a grande maioria da população ainda não tem acesso ao esporte e ao lazer como políticas
municipais.
No que se refere aos critérios de acesso e permanência, infere-se que existe uma
priorização no atendimento as áreas de maior vulnerabilidade e risco social, com prevalência
de ações pulverizadas, todas de acesso gratuito, muitas vezes voltadas a grupos específicos,
como aquelas exclusivas para alunos da rede pública de ensino. Esses elementos contribuem
para a caracterização de uma política marcadamente focalizada, que somados a abrangência
restrita, demonstram a distância no processo de universalização do direito.
Mascarenhas (2006) destaca que, quando as políticas acontecem na lógica focalista, é
lugar comum “[...] a introdução de compensações pontuais visando o funcionamento do
sistema e a conservação da ordem institucional.” (MASCARENHAS, 2006, p. 10).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de pesquisa documental, com coleta de informações sobre o planejamento e
a execução da política desenvolvida pela SEMDEL no período de 2017 a 2020, teceu-se
considerações que auxiliaram na caracterização da configuração e da abrangência da ação
municipal no sentido de garantir o esporte e o lazer como direitos sociais.
O esporte e o lazer são direitos constitucionais e estão incluídos na LOM evidenciando
a responsabilidade do poder público municipal em incentivar estas políticas, seja na
perspectiva do desporto educacional e comunitário ou na promoção social por meio do lazer.

Nesta pesquisa, para o cálculo do número de pessoas beneficiadas não foram consideradas as metas
previstas nas ações “Realização de eventos de desporto educacional (Jogos da Capital)” e
“Equipamentos para prática do esporte para garantir infraestrutura de qualidade ao esporte e lazer”,
pois elas traduzem indicadores diferentes ao estudado: “quantidade de modalidades em competição
esportiva” e “quantidade de instalações de esporte e lazer construídas”, respectivamente.
7

Afirmando esta atribuição, em 2007 foi criada a SEMDEL, órgão da administração direta
responsável pela política municipal de esporte e lazer.
Embora previstos em leis, os dados sobre a execução da política municipal de esporte
lazer traduzem a prevalência de ações pulverizadas, que somadas a abrangência restrita,
informam sobre uma política focalizada que não é capaz de atuar na criação de igualdade de
oportunidades. Portanto, é premente desenvolver uma política universal, tendo como
compromisso a reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social.
No intuito de apresentar mais respostas para a avaliação da totalidade das políticas de
esporte e lazer desta cidade, o tema enseja a realização de novos estudos que investiguem
também sobre a estrutura, a gestão e o financiamento, além do próprio aprofundamento sobre
a configuração e a abrangência, por meio da utilização de variadas ferramentas de coleta de
dados.
De fato, o que se conclui, com base nas informações apuradas dos exercícios de 2017
a 2020, é que a SEMDEL ainda tem um longo caminho para estabelecer o esporte e o lazer
como direitos sociais capazes de atender às necessidades humanas.

THE CONFIGURATION AND SCOPE OF THE PUBLIC POLICY OF
THE MUNICIPAL DECREE OF SPORT AND LEISURE (SEMDEL)
SUMMARY
Descriptive and analytical study with the objective of investigating the configuration and
scope of public policies of sport and leisure implemented by the Municipal Department of
Sports and Leisure of São Luís in the period from 2017 to 2020. To carry out the research,
the Boschetti analysis and evaluation model (2009) was used. The results indicated the
restricted and markedly focused scope, requiring further studies to understand the totality of
municipal policy.
KEYWORDS: configuration; scope; sport and leisure policy.

LA CONFIGURACIÓN Y ALCANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
DECRETO MUNICIPAL DE DEPORTE Y OCIO (SEMDEL)
RESUMEN
Estudio descriptivo y analítico con el objetivo de investigar la configuración y alcance de las
políticas públicas de deporte y ocio implementadas por el Departamento Municipal de
Deportes y Ocio de São Luís en el período de 2017 a 2020. Para llevar a cabo la
investigación se utilizó el modelo de análisis y evaluación Boschetti (2009). Los resultados
indicaron el alcance restringido y marcadamente enfocado, requiriendo estudios adicionales
para comprender la totalidad dela política municipal.
PALABRAS CLAVE: configuración; alcance; política de deporte y ocio.
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A INCLUSÃO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE VALORES
HUMANOS NA PRÁTICA ESPORTIVA NO PROGRAMA SEGUNDO
TEMPO-FORÇAS NO ESPORTE (PROFESP)1
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Aguinaldo César Surdi,
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo analisar a inclusão a partir da construção de valores humanos
na prática esportiva. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva. A amostra é
composta por doze adolescentes participantes do Profesp na Estação Radiogoniométrica da
Marinha em Natal. Foi utilizado um questionário contendo seis perguntas. Conclui-se que
projeto tem significados importantes na vida dos adolescentes, atribuindo valores na sua
construção como cidadãos e auxiliando na inclusão social.
PALAVRAS-CHAVE: valores humanos 1; inclusão social 2; Profesp 3.

INTRODUÇÃO
O esporte teve a ampliação no seu acesso para a população brasileira, através da sua
legitimação na esfera das políticas públicas, a partir do artigo 217 da Constituição Federal
(1998) o qual aponta “como dever do Estado, a garantia do acesso ao esporte e lazer para a
sociedade, o tornando elemento de ajuda na reversão do quadro de vulnerabilidade social e
auxiliando como instrumento de formação integral dos indivíduos”.
Afim de viabilizar a efetivação do esporte como uma política de Estado, o antigo
Ministério do Esporte2 criou o Programa Segundo Tempo (PST) que se configura como sendo
um programa estratégico do governo federal, tendo por objetivo democratizar o acesso à
prática e à cultura do esporte. “De forma, a promover o desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Foi implementado em 2003, no início do Governo Lula. Atualmente, no governo do presidente Jair
Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi extinto sendo transformado em Secretaria Especial do esporte
ocasionado perdas relacionadas aos investimentos em políticas públicas voltadas ao esporte.
1
2

prioritariamente daqueles(las) que se encontram em áreas de vulnerabilidade social”.
(HANSEN, PERIM, OLIVEIRA, 2010, p.10).
O PST atua através da implementação de Núcleos de Esporte Educacional (NEE) que
ocorre através de parcerias com Governos Estaduais, Municipais, Organizações não
Governamentais e entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas sem fins
lucrativos.
Nesse sentido, o Profesp realizado na Estação Radiogoniométrica da Marinha em
Natal (ERMN) foi implantado como NEE no ano de 2010 “tendo por objetivo democratizar o
acesso à prática e à cultura do esporte e do lazer, entendendo a ação educativa não somente
como a transmissão de conteúdo, mas como formação do cidadão”. (PLANEJAMENTO DO
NÚCLEO, 2019, p.3).
Nesse sentido, a prática esportiva de cunho educacional se torna uma ferramenta
importante na construção de práticas e vivências que possibilitem autonomia nas ações no dia
a dia dos(as) alunos(as), podendo desta forma auxiliar na inclusão social. Deste modo,
considerado a construção de valores humanos a partir da dimensão atitudinal, percebe-se que:
[...] Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no
contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam a
aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em
prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes,
normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a qualquer processo
de socialização. No entanto, essa dimensão está diretamente associada ao ato
intencional de ensino e de aprendizagem e, portanto, demanda intervenção
pedagógica orientada para tal fim. (BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR, 2017, p.221).

Desta forma, o esporte educacional traz consigo elementos de uma prática que visa a
participação de todos valorizando e respeitando as limitações. Ademais, dialoga com Fonseca
e Ramos (2017) os quais relatam que “se deve valorizar e reconhecer as diferenças, não as
identificando como obstáculos e sim como desafios, como recursos que podem enriquecer as
relações humanas e promover ações transformadoras na Educação Física”.
Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar a inclusão a partir da construção de
valores humanos na prática esportiva de adolescentes que participam do Profesp na ERMN.

METODOLOGIA
Esta pesquisa possui um caráter qualitativo e descritivo. Como estratégia de produção
discursiva, utilizamos um questionário contendo seis perguntas. Na primeira fase foram
selecionados os sujeitos participantes, sendo a amostra composta por doze adolescentes,
quatro do sexo feminino e oito do sexo masculino, obtendo seis representantes que residem na
cidade Macaíba e outros(as) seis em São Gonçalo do Amarante. Como critério de inclusão,
considerou estar vinculado(a) ao Profesp que ocorre na EMRN, e fazer parte da modalidade
fixa que atende adolescentes de 13 a 17 anos, devido a disponibilidade da pesquisadora que
atua diretamente com esse público.
No segundo momento, ocorreu a aplicação de um questionário referente a temática de
valores humanos na prática esportiva. Em seguida, na análise dos dados foram explorados os
resultados, a partir de quatro dimensões: a percepção sobre o que são valores humanos; o
respeito as diferenças e reflexão sobre o comportamento realizado na prática esportiva; os
valores presentes na prática esportiva do núcleo; como o aprendizado esportivo do núcleo
ajuda nas situações do cotidiano. Além disso, foram utilizados pseudônimos nos nomes
dos(as) participantes, afim de garantir o sigilo e respeito na pesquisa. Vale salientar, que a
coleta de dados desta pesquisa ocorreu antes da pandemia mundial decorrente da proliferação
do vírus covid 19.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
A partir dos discursos dos(as) participantes, foi visto que em relação a concepção de
valores humanos se destacaram os valores correspondentes aos elementos: respeito,
humildade, honestidade, disciplina e ajuda ao próximo. Como pode ser visto nestes trechos
dos discursos:
Valores humanos, para mim é respeitar o próximo, ter humildade para saber
ganhar e saber perder, respeitar o próximo como a si mesmo. No PROFESP,
as crianças aprendem disciplina através da ordem unida e da prática de
esportes. Aprendem também sobre companheirismo com os colegas e o
respeito para com seus professores, monitores e colegas. (Maurren Maggi,
15 anos, 6 anos de projeto).
Valores humanos pra mim é respeito, ajudar o amigo, ser humilde, ajudar a
sociedade sempre, ser gentiu com as pessoas, ser uma boa pessoa. (César
Cielo, 17 anos, 8 anos de projeto).

Diante disso, foi visto que os(as) alunos(as) consideram a questão da relação social
importante, confirmando a importância da socialização e construção de valores para a
formação da cidadania. Em relação a esse fato, Baliulevicius e Macário (2006) alegam que
para ocorrer progresso na sociedade “é urgente que aceitemos o desafio de resgatar os valores
humanos, para possibilitar a transformação da sociedade, que se mostrará menos
preconceituosa e injusta, promovendo um mundo de maior igualdade”.
Em relação a busca pelo respeito, considerando como fatores a raça, cor e religião,
quando questionados(das), a grande maioria respondeu que sim, buscavam respeitarem, o que
acabou dialogando com a reflexão acerca do comportamento realizado na prática esportiva,
que em relação aos resultados, manteve a predominância do valor referente ao respeito e
ajuda ao próximo. Conforme visto nos discursos:
“Ajudar os meus colegas nas atividades que ele sente mais dificuldade”
(Gabriel Medina, 14 anos, 3 anos de projeto).
“Ajudar os amigos quando eles precisam não recusando o pedido de ajuda”.
(Ronaldinho Gaúcho, 14 anos, 2 anos de projeto).
“Explicando algo que ele não intendeu no vôlei, as pequenas não conseguem
pegar a bola então eu pego e dou para elas jogarem”. (Maurren Maggi, 15
anos, 6 anos de projeto).

Dialogando com esses valores encontrados no discurso dos participantes, Darido
(2008) sinaliza que a educação física possibilita diversos aspectos da dimensão atitudinal dos
conteúdos. Entre eles estão: “o respeito aos adversários e colegas; a resolução de problemas
com atitudes de diálogo e não violência; o estímulo à participação das atividades em grupos,
reconhecendo atitudes não preconceituosas quantos aos níveis de habilidade, sexo e religião”.
Além disso, de maneira geral, considerando a dimensão atitudinal, os valores
apontados através da prática esportiva do núcleo foram: respeito, companheirismo,
honestidade, paciência, ética, moral, dedicação, humildade, honestidade, cooperação, lealdade
e empatia.
Por fim, com o levantamento da questão de como a prática esportiva realizada no
núcleo poderia contribuir em situações do dia a dia dos(as) participantes, obtivemos como
resposta que o projeto auxilia na relação com a disciplina, na relação social com os(as)
colegas e a família promovendo uma conscientização desses alunos(as) frente as situações do
seu contexto social. Conforme visto nos discursos:

“Ajuda na minha disciplina, a ter respeito com o próximo, ter lealdade tanto
na rua como dentro de casa”. (Marta, 15 anos, 6 anos de projeto).
“O respeito pelo meus colegas, e respeitar a família”. (Gabriel Medina, 14
anos, 3 anos de projeto).
“Me ensina maneiras que fora da marinha eu digo para os meus amigos”.
(Falcão, 15 anos, 1 ano de projeto).

Diante dos nossos dados, acreditamos que os discursos produzidos revelam padrões
semelhantes aos diferentes sujeitos nas duas indagações, ocasionando a presença de elementos
comuns para falar sobre a relação do(a) adolescente com a inclusão e a prática esportiva do
PST.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto anteriormente, percebe-se que o projeto tem significados
importantes na vida desses alunos(as). Além disso, através da oferta do esporte educacional, a
educação de valores tem como papel fundamental, formar o seu(ua) aluno(a) para as diversas
situações de sua vida. Diante disso, é visto que através da convivência e socialização
desses(as) participantes, o esporte auxilia na construção de valores nesses indivíduos, uma vez
que o projeto atua como ferramenta de inclusão e acaba preenchendo um espaço considerável
de tempo na vida desses(as) adolescentes.
Ademais, estudos que ampliem a questão sobre a percepção dos(as) alunos(as)
referente aos conteúdos de valores na prática esportiva, auxiliam a compreender como
acontece a relação de ensino-aprendizagem, na perspectiva que aprofundam a ligação no
diálogo entre o(a) professor(a) e aluno(a), a partir da interação do que o(a) professor(a)
planeja e ensina e de como esses indivíduos assimilam essas informações.

INCLUSION THROUGH THE BUILDING OF HUMAN VALUES IN
SPORTS PRACTICE IN THE PROGRAM SECOND TIME-FORCES IN
SPORT (PROFESP)
ABSTRACT
This study aims to analyze inclusion based on the construction of human values in sports. It is
a qualitative and descriptive research. The sample consists of twelve adolescents,
participating in Profesp at the Marinha Radiogoniométrica Station in Natal. A questionnaire
containing six questions was used. It is concluded that the project has important meanings in
the lives of adolescents, attributing values in its construction as citizens and helping in social
inclusion.
KEYWORDS: human values 1; social inclusion 2; Profesp 3.

INCLUSIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES
HUMANOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL PROGRAMA
SEGUNDO TIEMPO – FUERZAS EN EL DEPORTE (PROFESP)
RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la inclusión a partir de la construcción de valores
humanos en el deporte. Es una investigación cualitativa y descriptiva. La muestra está
formada por doce adolescentes, que participan en Profesp en la Estación Marinha
Radiogoniométrica de Natal. Se utilizó un cuestionario que contenía seis preguntas. Se
concluye que el proyecto tiene significados importantes en la vida de los adolescentes,
atribuyendo valores en su construcción como ciudadanos y ayudando en la inclusión social.
PALABRAS CLAVES: valores humanos 1; inclusión social 2; Profesp 3.
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RESUMO
O presente artigo analisou os aspectos institucionais das políticas públicas de esporte/lazer
no Brasil no período pós-constituinte. Contabilizou-se 23 leis e 9 decretos organizados nas
categorias temáticas futebol, rendimento, financiamento, educacional/educação física e lazer.
Os resultados indicam a Lei Pelé/1998 como a principal legislação nacional, com
centralidade à regulação do futebol. O incentivo maior é destinado ao esporte de rendimento
oriundo, na maioria, de concursos prognósticos.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Esporte e Lazer; Aparato institucional.

INTRODUÇÃO
O esporte e o lazer obtiveram maior notoriedade nas pautas políticas a partir da
inserção na Constituição Federal de 1988 (CF/88), ainda assim não adentraram no escopo das
prioridades das políticas sociais. A partir dos anos 2000 o tema passou a ser tratado por uma
pasta nacional exclusiva e contou com um aparato institucional para regulamentar suas ações.

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Em 2019, porém, o Ministério do Esporte foi extinto e transformado em Secretaria Especial
do Esporte (Ministério da Cidadania).
Concomitante, o campo de estudos de análise das políticas se expandiu, buscando
compreender de que forma esses temas se institucionalizaram e ganharam materialidade ao
longo dos anos. Ressalta-se que a institucionalidade de uma política é relacionada ao seu
desenho institucional (leis e marcos regulatórios), aos aportes financeiros dispensados às
ações almejadas, bem como, à estrutura organizacional que viabiliza a execução das ações.
O presente artigo focou nos aparatos institucionais das políticas públicas de esporte e
lazer no Brasil no período pós-constituinte e objetivou analisar as leis e marcos regulatórios
vigentes. Na pesquisa documental foram analisados os atos normativos, os dispositivos
constitucionais, os decretos presidenciais e as leis federais a partir da CF/88, recorreu-se ainda
ao livro “Legislação sobre Esporte” elaborado pela Câmara dos Deputados em 2017.

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
Nesse contexto de expressivo crescimento do movimento esportivo, o lazer e o esporte
foram reconhecidos pela CF/88 como, respectivamente: um dos direitos sociais no Cap. II,
Art. 6º e como direito individual no Cap. III, Art. 217. Nesse último, parágrafo 3º, consta
ainda que o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
Para além dos supracitados, tem-se como dispositivos constitucionais que abarcam o
esporte e o lazer: 1) “Título II - Dos direitos e garantias fundamentais, Cap. I - XXVIII”, onde
são assegurados, nos termos da lei, a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas
atividades desportivas; 2) “Título III - Da organização do estado, Cap. II - Da união, Art. 24”,
onde compete (à União, estados e Distrito Federal) legislar concorrentemente sobre, dentre
outros, educação, cultura, ensino e desporto; e, 3) “Cap. VII - Da família, da criança, do
adolescente, do jovem e do idoso, Art. 227”, que reconhece como dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar, dentre outros, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer e à cultura. Foi a partir desses princípios promulgados pela Carta Magna,
mas sob o conflito de diferentes grupos de interesse do setor esportivo, que a legislação
nacional foi sendo construída ao longo dos anos.

LEIS E DECRETOS NO PERÍODO PÓS-CONSTITUINTE
No início dos anos de 1990, as primeiras iniciativas para a construção de marcos
legais da área deram atenção especial ao esporte, com ênfase para o futebol. Em busca de
maior autonomia administrativa e financeira às entidades esportivas brasileiras, foram criadas
novas legislações como a Lei nº 8.672/93 (Lei Zico), que instituiu normas gerais sobre
desportos. Silva (2008) aponta que a Lei Zico regulamentou a relação entre atletas e clubes
esportivos e apresentou uma nova visão sobre o desporto, compreendido como atividades
predominantemente físicas e intelectuais, com diversas formas de manifestação.
Durante o período de vigência da Lei Zico (1993-1998), as discussões sobre o esporte
se dividiam em duas: o esporte de rendimento (foco no passe livre dos atletas) e a
compreensão do esporte como direito (TUBINO, 2002), essas discussões culminaram com a
aprovação da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), vigente até o momento. Tubino (2010), aponta que a
mudança da Lei Zico para a Lei Pelé foi significativa no que diz respeito à ampliação de
programas federais de esportes na perspectiva social. Por outro lado, Matias et al. (2015),
considera que a Lei Pelé não apresentou evolução no que diz respeito ao esporte de
participação que continuou a ser negligenciado em detrimento dos interesses econômicos do
esporte de rendimento.
Quanto ao financiamento das políticas, a Lei Pelé manteve as mesmas fontes da Lei
Zico, boa parte relacionada à loteria federal. Bueno (2008) aponta como mudança, a maior
redistribuição de recursos aos entes federados, passando a ser de 4,5% sobre todos os bilhetes
dos concursos da loteria. Em análise geral, ambas as Leis trouxeram inovações para o esporte
no Brasil. Na sequência, a Lei nº 10.264/01 (Lei Agnelo-Piva) alterou o Art. 56 da Lei Pelé
para destinar 2% da arrecadação das loterias federais ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao
Comitê Paralímpico Brasileiro, garantindo uma fonte permanente de recursos a estas
instâncias esportivas, o que incentivou a estruturação de mais modalidades (BUENO, 2008).
Em 2006, por meio da sanção da Lei nº 11.438 (Lei de Incentivo ao Esporte), pessoas
físicas ou jurídicas puderam patrocinar projetos esportivos, descontando do imposto de renda
6% e 1%, respectivamente. A Lei priorizou projetos voltados a comunidades com alta
vulnerabilidade social e que promovessem a inclusão social, estes passavam por avaliação de
uma comissão com representantes do governo e dos setores desportivos e paradesportivos
(BUENO, 2008).

A partir dessa análise inicial sobre as Leis Gerais que marcaram o campo no pósconstituinte, buscou-se elencar as demais leis e decretos que circundam a temática. Para além
das leis supracitadas, 2 vigentes, foram contabilizadas mais 21 leis e 9 decretos2 organizados
nas categorias futebol, alto rendimento, financiamento, educacional/educação física e lazer,
conforme o Gráfico 1.

Legenda: Elaboração própria

Em relação ao futebol têm-se: Lei nº 8.212/91 que dispôs sobre a organização da
Seguridade Social e institui o Plano de Custeio; Lei nº 8.650/93, abordou as relações de
trabalho do treinador profissional de futebol; Lei nº 10.671/03, que estabeleceu o Estatuto de
Defesa do Torcedor; Lei nº 12.663/12 que, devido aos megaeventos esportivos sediados no
país, dispôs sobre as medidas relativas à Copa das Confederações e à Jornada Mundial da
Juventude (2013) e à Copa do Mundo (2014); Lei nº 12.867/13, que regulamentou a profissão
de árbitro de futebol; e, por fim, Lei nº 13.155/15, que estabeleceu princípios de
responsabilidade fiscal para entidades profissionais de futebol.
Quanto aos decretos, têm-se: Decreto nº 4.960/04, que criou a Comissão Nacional de
Prevenção da Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos, implementando uma política
nacional nessa área; Decreto nº 6.187/07, que regulamentou a Lei nº 11.345/06, instituindo o
concurso de prognóstico Timemania, que estabeleceu critérios de participação das entidades
do futebol profissional e dispôs sobre o parcelamento de débitos tributários/não tributários e
FGTS; e, Decreto nº 8.642/16 que dispôs sobre a Autoridade Pública de Governança do

As leis federais são criadas pelo governo federal do país e os decretos tratam de atos gerais ou
individuais, usualmente utilizados para regulamentação das leis.
2

Futebol (Lei nº 13.155/15), com a finalidade fiscalizar e disciplinar o Profut - Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.
Sobre o esporte de alto rendimento tem-se: Lei nº 7.847/89, que dispôs sobre a
concessão de bolsa-auxílio ao atleta amador; Lei nº 9.294/96, que restringiu o uso e
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, dentre outros; Lei nº
10.220/01, que institui normas gerais à atividade de peão de rodeio; e, Lei nº 13.322/16 (e
Decreto nº 8.692/16), que alterou a Lei nº 9.615/98 e instituiu normas sobre o controle de
dopagem e medidas tributárias referentes à realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos
Paralímpicos (2016). Sobre os decretos, destaca-se: Decreto nº 5.958/06, que dispôs sobre a
criação da Medalha Mérito Desportivo Militar, destinada aos militares que prestaram
relevantes serviços ao desporto nacional; e, Decreto nº 6.795/09, que regulamentou o Art. 23
da Lei nº 10.671/03, voltado ao controle sanitário e segurança dos estádios que realizam
competições desportivas.
Na categoria financiamento, têm-se: Lei nº 7.847/89 que dispôs sobre a concessão de
bolsa-auxílio ao atleta amador; Lei nº 9.981/00, que concedeu autorização e fiscalização dos
jogos de bingo, bem como, a regularidade das prestações de contas pelo Indesp e Caixa
Econômica Federal; Lei nº 10.683/03 que criou o Ministério do Esporte; Lei nº 10.891/04,
que instituiu o Bolsa-Atleta; Lei nº 11.345/06, que autorizou o Poder Executivo Federal a
instituir concurso prognóstico específico sobre o resultado de sorteio de números ou símbolos,
regida pelo Decreto-Lei nº 204/67; e, Lei nº 12.395/11, que alterou as Leis nº 9.615/98 e
10.891/04, além de criar os Programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva e revogar a Lei nº
6.354/76. Sobre os decretos, têm-se: Decreto nº 5.342/05 que regulamentou a Lei nº
10.891/04, e dispôs sobre a concessão do benefício e distribuição que assegurasse o
atendimento a todas as categorias de beneficiários; e, Decreto nº 6.180/2007 que
regulamentou a Lei nº 11.438/06, tratando dos incentivos e benefícios para fomento às
atividades desportivas.
Na categoria educacional/educação física e lazer encontram-se: Lei nº 8.069/90, que
dispôs sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente tornando obrigatório o estímulo e
destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer; Lei nº
9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, integrando a educação
física à proposta pedagógica e tornando-a componente curricular obrigatório da educação

básica, regulamentou a profissão e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais da
área; Lei nº 11.342/06 que instituiu o dia 1º de setembro como o Dia do Profissional de
Educação Física; e, por fim, Lei nº 12.288/10 que institui o Estatuto da Igualdade Racial e
alterou as Leis nº 7.716/89, 9.029/95, 7.347/85 e 10.778/03. No âmbito dos decretos têm-se
de extrema importância por regulamentar a Lei nº 9.615/98: Decreto nº 7.984/13,
reconhecendo o desporto educacional ou esporte-educação, o desporto de participação e o
desporto de rendimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Pelé (1998) ainda continua sendo a principal legislação que guia as políticas de
esporte e lazer no Brasil, conferindo centralidade às diretrizes e regulação do futebol em seus
artigos. Percebe-se que o esporte educacional passou a ter mais ênfase a partir da Lei de
Incentivo ao Esporte (2006), mas ainda de forma incipiente. O incentivo maior é destinado ao
esporte de rendimento, por ter visibilidade e atrair empresas e patrocínios. Sobre o
financiamento, apesar de existirem 8 legislações infraconstitucionais, elas são apêndices para
garantir uma verba mínima ao esporte e lazer no país, não existe dotação orçamentária própria
assegurada na legislação para garantir investimentos nesses direitos fundamentais e, das
legislações existentes, a maioria é oriunda de concursos prognósticos.

LEGAL APPARATUS OF SPORT AND LEISURE POLICY WITH
EMPHASIS IN THE POST-CONSTITUENT PERIOD
ABSTRACT
This article analyzed the institutional aspects of public sports/leisure policies in Brazil in the
post-constituent period. There were 23 laws and 9 decrees organized in the thematic
categories football, income, financing, educational/physical education and leisure. The
results indicate the Pelé Law/1998 as the main national legislation, with centrality to the
regulation of football. The biggest incentive is earmarked for income sports, mostly from
prognostic contests.
KEYWORDS: Public policy; Sports and leisure; Institutional apparatus.

APARATO JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE DEPORTE Y OCIO CON
ÉNFASIS EN EL PERÍODO POST CONSTITUYENTE
RESUMEN
Este artículo analizó los aspectos institucionales de las políticas públicas de deporte/ocio en
Brasil en el período posconstituyente. Hubo 23 leyes y 9 decretos organizados en las
categorías temáticas fútbol, rendimiento, financiación, educación física/educación/ocio. Los
resultados señalan a la Ley Pelé/1998 como la principal legislación nacional, con
centralidad en la regulación del fútbol. El mayor incentivo está destinado a los deportes de
rendimiento, principalmente a partir de concursos de pronóstico.
PALABRAS CLAVES: Políticas Públicas; Deporte y ocio; Aparato Jurídico.
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CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA COMO ESPAÇO PÚBLICO DE
LAZER: CONCEPÇÃO DE LAZER DOS USUÁRIOS1
Jonathas Carvalho de Sousa,
Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão (SEDUC-MA)
Aline Andrade Silva Nunes,
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
RESUMO
O Cais de São José de Ribamar-MA como espaço público de lazer. Buscou-se identificar a
concepção de lazer dos usuários. Houve aplicação de formulário semiestruturado, coletou-se
os dados e procederam-se às análises. Como resultado, identificou-se que o perfil dos
usuários é formado prioritariamente por homens, com profissões de caráter técnico de nível
médio, grau de escolaridade do Ensino Médio, conhecedores do direito ao lazer, mas com
dificuldades de descrevê-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço público; Perfil de usuários; Concepção de lazer.
INTRODUÇÃO
Requalificado pelo governo do Estado do Maranhão, o Cais de São José de Ribamar é
considerado pelo Poder público como um espaço com “potencial de gerar desenvolvimento e
promover lazer e cultura”, conforme fala do Governador Flávio Dino durante a cerimônia de
entrega da obra. Como espaço público, o Cais configura-se como um espaço não específico
para o lazer, pois trata-se de um espaço em que sua gênese não tem como mote principal o
lazer. Contudo, com as diversas formas de apropriação do espaço público, acabam por
desenvolver ações relacionadas ao lazer. Deste modo, o Cais expõe-se como local de trânsito
e convívio de pessoas, tendo como fulcro a requalificação do espaço público da cidade, alguns
questionamentos surgem, tais como: qual a concepção de lazer dos usuários do Cais? O lazer
é entendido enquanto direito constitucionalmente estabelecido?
Quanto aos procedimentos metodológicos, é estatístico de caráter intermediário (valese das relações existentes entre o que é obtido, a partir dos dados, com o que há na produção
acadêmica) e quanto a técnica é de observação direta extensiva ao fazer uso de formulários
para a obtenção dos dados referentes ao problema de pesquisa aqui apontado.
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Deste modo, a pesquisa foi realizada no Cais de São José de Ribamar em abril de
2019. De modo aleatório, foram aplicados 26 formulários semiestruturados àquelas pessoas
que aceitaram ao convite e após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE. O formulário teve como pontos de análise: sexo, profissão, grau de escolaridade, área
de residência; se havia, por parte do pesquisado, o conhecimento de que o Cais de São José de
Ribamar é um espaço de lazer; se o pesquisado compreendia o lazer enquanto direito; qual, ou
quais, políticas de animação ele percebia serem executadas; que atividades realizava ao ir ao
Cais e, por fim, como é possível descrever o lazer. Cabe destacar que devido aos limites desta
exposição, fez-se necessário readequar os itens a serem apresentados para: a) Lazer enquanto
direito; b) Descrição do Lazer.
O trabalho em questão2 está segmentado em um breve histórico do lazer e as devidas
considerações a respeito da coleta de dados, seguido pelas considerações finais.
BREVE HISTÓRICO DO LAZER
A discussão do lazer no campo da Educação Física faz parte de estudos e pesquisas de
diversos autores.
Os estudos sobre Lazer no Brasil já vêm de longa data desenvolvendo pesquisas com o
intuito de elaborar teses e conceitos sobre o lazer. No mesmo sentido, Reis, Cavichiolli e
Starepravo (2009), elaboraram estudo a respeito da ocorrência histórica do lazer a partir da
perspectiva de Victor Melo, Christianne Gomes e Fernando Mascarenhas. Para Gomes (2003,
2004a), cabe refletir que o lazer, esteve presente nas sociedades por meio de manifestações
análogas ao que se pôde ver a partir da organização do trabalho após a Revolução Industrial.
Já para Melo e Alves Junior (2003) e Mascarenhas (2005), o surgimento do lazer está
diretamente associado à nova conformação que a vida passou a ser submetida após o marco
histórico da Revolução Industrial. Em se tratando de Brasil, segundo a Constituição Federal
de 1988, o Lazer é tido como direito social, tal qual a Saúde, a alimentação, o Trabalho, a
moradia, o transporte, Previdência Social, etc, logo, é direito que deve assistir a toda a
população sendo ofertado pelo Poder público. Deste modo, apesar do vasto percurso dos
2
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estudos sobre o Lazer, é possível perceber que a sua ocorrência histórica é ainda um ponto
nevrálgico para o campo de estudo. No que tange à delimitação conceitual de Lazer que se
pretende adotar para o decorrer desta produção, faz-se necessário apresentar um debate já
travado na área da Educação Física. Gomes (2004b), ao tecer suas formulações teóricas sobre
as concepções de Lazer, expostas pelos mais diversos pesquisadores, faz levantamento sobre
como que o conceito de lazer vai se constituindo. Após a tessitura de crítica sobre a
concepção de Lazer de diversos autores, Gomes (2004b) aborda a construção teórica de
Mascarenhas (2001). Naquele momento, Mascarenhas apresentou o seguinte conceito de
lazer:
O lazer se constitui como um fenômeno tipicamente moderno, resultante das
tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço
de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por
relações de hegemonia. (MASCARENHAS, 2001, p. 92).

Assim, o conceito apresentado por Mascarenhas (2001) parece ser o que melhor
orienta para este momento, tendo em vista que o lazer passa a ser exigido pela classe
trabalhadora estava diretamente relacionado às condições extenuantes de trabalho, ou seja, o
período histórico em que passa a ser necessário compreender o lazer como uma das
dimensões da vida humana, isto é, o período de instauração e ascensão da Revolução
Industrial, período este que, caso não fosse a mobilização da classe trabalhadora, continuaria a
explorar os trabalhadores expurgando destes a possibilidade de luta por direitos.
LAZER ENQUANTO DIREITO
Entre os itens analisados na pesquisa no Cais de São José de Ribamar, os usuários
tiveram que responder se tinham conhecimento de que o lazer é um direito do cidadão
constituído por lei. Para 96,15%, o lazer é um direito do cidadão, enquanto que para os
3,84%, não o é. Para o início da análise, valemo-nos da fala de Melo (2012, p. 21) sobre o
Lazer: “constitui-se como direito social e um motivo de intervenção de políticas públicas;
mesmo sendo uma preocupação recente e ainda alvo de atenção secundária, há uma clara
tendência de crescimento de ações governamentais ao seu redor”.
Desta forma, pretendemos aqui fazer destaque para a afirmação do Lazer enquanto
direito do cidadão e alvo das Políticas Públicas. É possível perceber que o cidadão usuário do
Cais tem conhecimento de que o Lazer é um direito do cidadão. O que se coloca para a

discussão é apontar que a maioria das pessoas já toma o Lazer como um direito estabelecido,
mesmo que para o momento não seja possível apontar quais as causas e razões que levam
estes usuários a ter a compreensão do Lazer como direito. Neste ponto, inclusive, sugerimos
aos interessados que as razões para a compreensão do lazer enquanto direito sejam objetos de
futuras pesquisas.
DESCRIÇÃO DO LAZER
Foi solicitado aos participantes que usassem até três palavras para descrever o Lazer.
Ao todo, foram citados 40 termos diferentes. Entretanto, para a maior parte da população, o
lazer é algo ainda com características abstratas e difícil de definir não sendo raro a dificuldade
em adjetivá-lo. Houve citações que não condizem necessariamente com as características
mais habituais de lazer, mas denotam a capacidade de compreensão dos usuários. Podemos
dizer que, a partir do que expuseram os entrevistados, é possível notar a incongruência em
relação a alguns termos citados.
Sabe-se que lazer e trabalho possuem uma relação estreita, mas não é possível
adjetivar o lazer como “trabalho”, mas, na percepção do usuário, lazer também pode ser
trabalho. É importante demarcar que mesmo em um trabalho em que seja possível obter níveis
de satisfação e prazer durante sua execução, não se pode tê-lo como lazer, pois ali, durante o
tempo de trabalho, estão incluídas as relações de trabalho, as relações de cumprimento de
jornada, as relações de hierarquia e assim sucessivamente.
Deste modo, a caracterização do lazer, por meio dos usuários do Cais, ainda expressa
uma concepção de lazer relacionada aos aspectos de saúde e de preparação e recuperação das
forças de trabalho, sem, contudo, deixar de expor as questões relativas ao relaxar, à
descontração, ao entretenimento, etc. Portanto, diante a diversidade de termos expostos pelos
usuários do Cais, tendo em vista que é vasta a possibilidade do rol de características do lazer,
mas que ainda se faz necessária uma melhor compreensão sobre estas características.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pesquisar o perfil dos usuários do cais de São José de Ribamar, pretendeu-se
identificar quais eram as compreensões de lazer. Para atingir este objetivo, foram aplicados
formulários aos usuários e assim realizar inferências que resultasse em um perfil destes

usuários. Seguindo as análises, mesmo que o Cais não seja um espaço específico de lazer, este
tem se constituído como tal, devido principalmente à sua requalificação. A partir dessa
compreensão, acreditamos que a atual condição do Cais tenha favorecido com que ampla
maioria dos pesquisados, mais de 90%, tenha afirmado o Cais ser um espaço de lazer.
Mediante tal compreensão, os participantes da pesquisa emitiram opinião dizendo serem
conhecedores de que o Lazer é um direito do cidadão.
Constatamos que os cidadãos usuários do Cais entendem que o Lazer é um direito do
cidadão. Quanto a caracterização do lazer, eles expressam uma concepção de lazer
relacionada aos aspectos de saúde e preparação ou recuperação do trabalho e questões
relacionadas ao relaxamento, entretenimento e descontração.
Descrever o lazer ainda é tarefa difícil para a maior parte dos usuários. A conclusão
alcançada, foi que há confusões conceituais percebidas durante a aplicação dos formulários,
tais como relacionar trabalho como sinônimo de lazer. Por fim, fazendo o exercício de traçar
o perfil dos usuários, pode-se dizer que o usuário do Cais compreende o Lazer como direito e
considera-o como um local de usufruto do lazer e que tem dificuldades em descrever o lazer,
mesmo vivenciando-o sempre que possível.

PIER OF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA AS A PUBLIC SPACE OF
LEISURE: PROFILE AND USER LEISURE CONCEPTION
ABSTRACT
The use of the pier São José de Ribamar-MA as a public leisure space. we sought to identify
the users' leisure profile and conception. a semi-structured form was applied, data were
collected and the analyzes were carried out. as a result, it was identified that the profile of
users is formed primarily by men, with high school technical professions, high school
education, knowledgeable about the right to leisure, but with difficulties in describing it.
KEYWORDS: Public place; User profile; Leisure conception.

EL MUELLE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA COMO ESPACIO
PÚBLICO DE OCIO
RESUMEN
El uso del muelle São José de Ribamar - MA como espacio público de ocio. Se buscó
identificar el perfil y el concepto de ocio de los usuarios. Se aplicó un formulario
semiestructurado, se recolectaron datos y se realizaron los análisis. Como resultado, se
identificó que el perfil de los usuarios está conformado principalmente por hombres, con
educación secundaria, carreras técnicas, conocedores del derecho al esparcimiento, pero con
dificultades para describirlo.
PALABRAS CLAVES: Espacio Público; Perfil de los usuarios; Concepto de esparcimiento.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo relatar as principais ações desenvolvidas pelo Centro de
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES do
Maranhão no período de 2016 a 2019. A estruturação do Centro foi planejada em atividades
sistemáticas e projetos especiais. Destacam-se, como ações exitosas, dois projetos de
pesquisa, um Curso de Aperfeiçoamento em Lazer e um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Gestão de Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Rede CEDES; Política Pública.
INTRODUÇÃO
Em janeiro de 2003, o governo brasileiro criou o Ministério do Esporte (ME), como
pasta específica, para implementar políticas públicas na área, na perspectiva de garantir esse
direito, conforme prevê a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
A sua estrutura original foi composta por quatro Secretarias Nacionais: Secretaria
Nacional de Esporte Educacional; Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e
Lazer (SNDEL); Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e Secretaria Executiva,
cada uma com programas e projetos particulares.
Dentre os diversos programas ministeriais existentes, à época, destaca-se o Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC), que apresentava no seu desenho conceitual a ideia de
1
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desenvolvimento do esporte como patrimônio cultural da humanidade, pautado no princípio
de inclusão social como dever do Estado (CASTELLANI FILHO, 2007).
O PELC foi organizado em várias ações inter-relacionadas, reunidas em dois grandes
eixos: os Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer e a pesquisa. Esta, representada pela Rede
CEDES – Centro de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer.
A Rede CEDES foi criada como ação programática do Ministério do Esporte em 2003,
estruturada em Núcleos compostos por grupos de pesquisas vinculados aos Cursos de
Educação Física das universidades públicas brasileiras, por meio de editais, para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados pelo ME.
Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Núcleo da Rede CEDES foi criado
em 2005, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física
(GEPPEF). Várias pesquisas foram desenvolvidas, culminando com a publicação de dois
livros (ARAUJO; VIANA, 2008; ARAUJO, 2011) e relatórios técnico-científicos.
É importante ressaltar que a Rede CEDES sofreu um processo de descontinuidade a
partir de 2012, em decorrência de mudanças na estrutura administrativa do ME e suspensão
de repasse financeiro para os projetos aprovados na Chamada Pública de 2011.
Foi necessária ampla mobilização dos pesquisadores (as) do país inteiro para que esse
Programa continuasse no âmbito do ME, o que contribuiu para a ampliação dessa ação
ministerial, transformando os Núcleos da Rede CEDES nas Universidades em “Centros de
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES” (CDPPELs
da Rede CEDES), para atuar como polos aglutinadores de Grupos de Pesquisa cujos estudos,
fundamentados nas Humanidades, contribuíssem com a qualificação das políticas públicas de
esporte e lazer.
Nessa perspectiva, em 2015 foi lançada uma Chamada Pública para a estruturação e
funcionamento de vinte e sete (27) CDPPELs nas diferentes unidades da federação e no
Distrito Federal, na qual o projeto da UFMA foi aprovado e o Centro inaugurado em
novembro de 2016.
Assim, o CDPPEL/UFMA desenvolveu várias ações relacionadas à pesquisa, ensino e
extensão, no período de janeiro de 2016 a junho de 2019. Ressalta-se que durante esse
interstício o desenvolvimento das atividades do Centro enfrentou dificuldades relacionadas ao
atraso do repasse das parcelas de acordo com o cronograma de desembolso, bem como, a

interrupção total da transferência do recurso, no período de fevereiro de 2017 a agosto 2018,
por conta do contingenciamento financeiro do ME.
Mesmo assim, entende-se que a implementação do Centro na UFMA contribuiu
significativamente para o desenvolvimento das atividades planejadas. Portanto, este artigo
tem como objetivo relatar as principais ações desenvolvidas pelo CDPPEL no Maranhão.
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DA REDE CEDES-MA
Depois de estruturado e implantado o CDPPEL no Maranhão viabilizou-se a
sistematização das metas e ações com o compromisso de toda a equipe de profissionais e
estudantes envolvidos (as), sendo estes da instituição proponente do projeto, a UFMA, e da
instituição parceira, o Instituto Federal do Maranhão (IFMA). A equipe executora se reunia
semanalmente, nas dependências da UFMA, para executar o cronograma previsto.
Para melhor organização, a estruturação do Centro foi planejada em atividades
sistemáticas e projetos especiais. A primeira contemplou atividades regulares desenvolvidas
durante a fase de implantação e consolidação do Centro. Em síntese, as ações desempenhadas
foram:
•

Reuniões semanais de planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações do
CDPPEL-MA;

•

Reuniões em instituições públicas e privadas do estado do Maranhão com
pesquisadores da área de Educação Física, para incentivar a criação de novos grupos
e/ou linhas de pesquisas em políticas públicas de esporte e lazer, visando a integração
ao Centro;

•

Socialização do conhecimento científico, resultado das pesquisas desenvolvidas no
CDPPEL-MA, por meio de participação em eventos científicos e publicação em
periódicos;
Dentre as atividades sistemáticas, realizaram-se nas reuniões regulares, estudos de

introdução geral às temáticas sobre lazer e esporte, com base no levantamento de produções
que abordassem os aspectos conceituais gerais e orientadores do conhecimento científico.
A segunda atendeu atividades específicas denominadas de projetos especiais em que
foram realizadas seis ações.

Nesse sentido, desenvolveu-se, no período de 2016 a 2019, pesquisas sobre
“Legislação esportiva no estado do Maranhão: interseção entre o esporte, a sociedade e o
Estado” e “Práticas corporais nas comunidades quilombolas: elementos para construção de
políticas de esporte e lazer em terras do Maranhão”. Esta última, integrada ao “Programa
Foco Acadêmico: assistência estudantil articulada com ensino, pesquisa e extensão” da
UFMA, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES).
A segunda ação correspondeu ao desenvolvimento do Curso de Aperfeiçoamento em
Lazer (120 horas), realizado nos anos de 2016 e 2017 para 48 participantes, no formato
presencial, com o objetivo de contribuir no processo de qualificação profissional dos Agentes
Sociais de Esportes e Lazer da Região Metropolitana de São Luís – MA. A proposta
metodológica contemplou a realização de três módulos com carga horária de 40h cada.
Outro projeto especial foi o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de
Políticas Públicas de Esporte e Lazer (360 horas), realizado nos anos de 2018 e 2019,
destinado a 44 profissionais de esporte e lazer e gestores de diversas áreas do conhecimento.
As disciplinas contempladas na matriz curricular foram: 1) Estado, Sociedade e Políticas
Sociais; 2) Esporte Lazer e Cultura; 3) Metodologia da Pesquisa em Políticas Públicas para o
Esporte e Lazer; 4) Introdução a Políticas Públicas de Esporte e Lazer: 5) Perspectivas de
Sistema Nacional do Esporte e Lazer no Brasil; 6) Gestão Pública de Esporte e Lazer.
A defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) foi apresentada no “Seminário
de Avaliação de Estudos sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Maranhão” em 2019.
Em 2018, houve ainda, a VII Semana Maranhense de Educação Física e I Seminário
Regional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, com o tema “O direito ao esporte e ao lazer
no contexto de retrocesso político do Brasil”, com 274 participantes, tendo como convidados
(as) renomados (as) pesquisadores (as) de diferentes universidades do país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode observar, o cumprimento das metas do CDPPEL-MA pactuadas no
plano de trabalho fomentou a produção do conhecimento de políticas públicas de esporte e
lazer no Maranhão, e, por conseguinte, contemplaram diferentes estratégias de ensino,
pesquisa e extensão, com vistas à melhoria da qualificação acadêmica e profissional na área.

O alcance das ações do Centro, no que se refere aos projetos especiais, impactou
diretamente 384 participantes distribuídos entre estudantes e professores de Educação Física,
educadores populares, gestores e graduados (as) das áreas de turismo, serviço social,
biblioteconomia, administração, direito e pedagogia. Além de ter sido polo aglutinador de
pesquisadores com vasta produção científica sobre esporte e lazer.
Assim, a Rede Cedes foi uma ação fundamental para a potencialização de estudos na
área de políticas públicas de esporte e lazer no estado do Maranhão. Nesse momento de
“vácuo institucional” do Governo Federal com a extinção do ME e a suspensão dos principais
programas sociais, não se tem proposta que possa novamente conferir ao esporte e lazer
condições mínimas para a garantia do direito preconizado pela Constituição Federal de 1988.

CEDES-MA NETWORK CENTER: A SUCCESSFUL EXPERIENCE
ABSTRACT
This article aims to report the main actions developed by the Center for Research
Development in Sports and Leisure Policies of the CEDES Network in Maranhão from 2016
to 2019. The structure of the Center was planned in systematic activities and special projects.
Two research projects, a Leisure Improvement Course and a Lato Sensu Post-Graduate
Course in Public Policy Management for Sport and Leisure, stand out as successful actions.
KEYWORDS: Leisure; CEDES Network; Public policy.

CENTRO DE RED CEDES-MA: UNA EXPERIENCIA EXITOSA
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo informar las principales acciones desarrolladas por el
Centro para el Desarrollo de la Investigación en Políticas Deportivas y de Ocio de la Red
CEDES en Maranhão de 2016 a 2019. La estructura del Centro fue planificada en
actividades sistemáticas y proyectos especiales. Destacan como acciones exitosas dos
proyectos de investigación, un Curso de Perfeccionamiento del Ocio y un Postgrado Lato
Sensu en Gestión de Políticas Públicas para el Deporte y el Ocio.
PALABRAS CLAVES: Ocio; Red CEDES; Política pública.
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RESUMO
O objetivo foi analisar como ocorreu a descentralização e intersetorialidade do Pelc em
Campo Grande. Mediante uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizou-se
uma análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a descentralização ocorreu entre o
Governo Federal e Municipal. Quanto à intersetorialidade ocorreu de forma horizontal e
vertical entre as Secretarias Municipais, UFMS e sociedade civil. Conclui-se que houve
indícios de descentralização e intersetorialidade no programa.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Política Social; Ação Intersetorial.
INTRODUÇÃO
Na década de 1980 houve mudança de paradigma na administração pública, de uma
gestão mais centralizada para uma gestão mais democrática. Duas categorias de gestão
merecem destaque nessa mudança: intersetorialidade e descentralização. A intersetorialidade
corresponde a articulação entre os três entes federativos (governo federal, estadual e
municipal) e envolve a integração de conhecimentos e experiências das instituições da
sociedade civil e terceiro setor. A descentralização, por sua vez, diz respeito à distribuição de
poder e responsabilidades entre os entes federados, isto é, da unidade central para as unidades
periféricas (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997; NOGUEIRA, 1997).
Existem dois tipos de descentralização: a primeira relacionada à competência a qual é
realizada por leis complementares à Constituição; a segunda está inserida nas políticas de
1
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esportes, pode ser definida por um ente federado superior, e não existe nenhum meio
constitucional que obrigue um ente federado inferior a aceitar a agenda política de um ente
federado superior (SANTOS; STAREPRAVO; HIRATA, 2018).
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) corresponde a principal política de
acesso ao esporte de participação, fundamentado no artigo 6º da Constituição Federal
Brasileira de 1988. O programa foi implantado, em 2003, pelo extinto Ministério do Esporte
(ME) e desde 2019 está vinculado à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da
Cidadania. O objetivo do Pelc é garantir o acesso às práticas esportivas e de lazer, como
forma de estímulo da convivência social, formação de gestores e sociedade civil (TEIXEIRA
et al., 2014; SILVA; BORGES; ROELDES, 2014).
Em Campo Grande, o Pelc foi desenvolvido sob o Convênio n. 797560/2013, firmado
entre o ME, representado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social e a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com o objetivo de implantar 10 núcleos
e 10 subnúcleos de esporte e lazer, e atender 4.000 pessoas diretamente (BRASIL, 2016). A
vigência entre a aprovação e a execução do convênio ocorreu entre 31 de dezembro de 2013 e
20 de maio de 2018, o que representou o recorte temporal da análise. Desse modo, a questão
central da pesquisa foi: Como ocorreu a descentralização e intersetorialidade no Pelc em
Campo Grande - MS?
O objetivo foi analisar como ocorreu a descentralização e intersetorialidade do Pelc
em Campo Grande - MS.
METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. A coleta de dados
foi realizada no Sistema de Gestão de Convênios (SICONV) e na Funesp em duas etapas: na
primeira etapa foram analisados os documentos em âmbito nacional como as diretrizes
nacionais do programa; na segunda etapa foi analisado o Planejamento Pedagógico (PP),
Portfólios de 2016, 2017 e 2018 e Relatório Final.
A técnica utilizada foi análise de conteúdo de Bardin (2020), em três etapas
cronológicas: 1) pré-análise, com objetivo de tornar operacionais e sistematizar as ideias
iniciais, ler e escolher a documentação; 2) a exploração do material, que corresponde à fase de
aprofundamento da leitura e análise; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a

interpretação. A partir da pré-análise do corpus textual e leitura flutuante, sistematizamos
duas categorias: a) Descentralização; b) Intersetorialidade.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
DESCENTRALIZAÇÃO DO PELC CAMPO GRANDE
O processo de descentralização para Pintos, Athayde e Godoflite (2017) “corresponde
à transferência de competências ou poderes do centro para periferia”. No caso do Pelc Campo
Grande houve uma articulação entre dois entes federativos, Governo Federal e Municipal:
O Projeto foi desenvolvido sob o Convênio n.797560/2013, firmado entre a
União, por intermédio do Ministério do Esporte - ME, representado pela
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social –
SNELIS e a Fundação Municipal de Esporte – Funesp (FUNESP, 2018a,
p.3).

No campo da descentralização é possível identificar três dimensões complementares

(administrativa, social e política). A primeira diz respeito à dimensão administrativa que visa
delegar funções entre as unidades com o objetivo de aproximar a gestão com a comunidade
(PINTOS; ATHAYDE; GODOFLITE, 2017).
Neste sentido, o planejamento pedagógico do convênio apresenta a preocupação de
aproximar a gestão à comunidade, conforme trecho a seguir: “Periodicamente serão realizadas
reuniões com representantes comunitários, grupos locais de dança, teatro, música os quais
irão contribuir para elaboração e organização das atividades do núcleo” (FUNESP, 2013).
A segunda dimensão social está ligada diretamente à participação da sociedade na
gestão pública (PINTOS; ATHAYDE; GODOFLITE, 2017). No convênio analisado,
evidenciamos a presença efetiva da sociedade civil dentro do grupo gestor, composto por
representantes da comunidade, entidades parceiras, entre outros, a fim de fiscalizar a
execução do programa (FUNESP, 2018a).
Por fim, a terceira dimensão política se refere à redistribuição de poder político do
governo federal para as instâncias estaduais e municipais (do centro para periferia) (PINTOS;
ATHAYDE; GODOFLITE, 2017). A partir da análise reporta-se que a descentralização
ocorreu entre dois entes federativos, Governo Federal e Municipal (FUNESP, 2018a).
INTERSETORIALIDADE NO PELC CAMPO GRANDE
As Diretrizes Nacionais do Pelc sinalizam para a importância de ações intersetoriais
“implementando e ampliando as ações intersetoriais com ministérios, secretarias estaduais e

municipais, e outros setores da sociedade” (BRASIL, 2013, p. 14). Quanto ao convênio
analisado destaca-se a presença de ações intersetoriais nos documentos iniciais apresentados
ao Governo Federal, ao descrever as entidades parceiras, bem como estabelecer suas
atribuições: Entidades parceiras: Fundação Municipal de Cultura - apresentações culturais em
eventos; Secretaria Municipal de Saúde - palestras e apoio na divulgação do programa por
meio de agentes de saúde; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - formação e
espaço físico; Secretaria de Assistência Social (SAS) - Cedência de Espaço (FUNESP, 2013).
Ao investigar as ações intersetoriais apresentadas no PP em paralelo com as
informações apresentadas no Relatório Final do Convênio observa-se que as ações foram para
além das previstas, conforme Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 - Núcleos e Subnúcleos Convênio n.797560/2013
Núcleo e
Subnúcleo
Núcleo

1/2016

2/2016

1/2017

SOECON
Cras Henedina H. Rodrigues
Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha
Recanto da Criança

Subnúcleo
Núcleo

Subnúcleo

1/2018

Parque Tarsila do Amaral

Subnúcleo
Núcleo

2/2017

ASEADEM
Parque Ecológico do Sóter
Cras Margarida Simões
Correia Neder (Estrela D'alva)
Cras Carlinda
Pereira Contar

Núcleo

Cras Albino Coimbra Filho

Subnúcleo

Cras Valéria L. da Silva

Núcleo

Praça Esportiva Elias Gadia

Subnúcleo

Cras São Conrado
Ass. de Moradores do Parque Res. União I e II

Núcleo

Parque Ayrton Senna

Subnúcleo

Praça Jockey
Club
Cras Prof. Adevair C. L. Gueti

Núcleo

Parque Jacques da Luz

Subnúcleo

Cras Alair B. de Rezende

Núcleo

Cras Los Angeles

Subnúcleo

Cras Rosa Adri

Núcleo

Un.Noroeste

Subnúcleo

AMAPE
Aldeia Urbana Marçal de Souza

Núcleo

Aldeia Urbana Marçal de
Souza
Praça do
Peixe

Subnúcleo

Cras Teófilo
Knapik
Ass. de Mor.
do Conj. Hab.
Arnaldo E. de
Figueiredo

Núcleo

UFMS

Núcleo

UFMS

Fonte: FUNESP, 2016; 2017; 2018b.

O Quadro 1 apresenta a relação dos núcleos e subnúcleos, os quais desenvolveram as
atividades do Pelc ao longo do convênio. Observou-se uma articulação horizontal com a
SAS por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), e uma articulação
vertical com a UFMS, conforme descrito por Santos, Starepravo e Hirata (2018).
O convênio não se restringiu ao Cras e a Universidade, mas buscou articulação com a
sociedade civil, por meio de Associações de Moradores, Comunidade Indígena, atividades
nos Parques e Praças como também a presença do Terceiro setor por meio das Organizações
Não Governamentais (ONGs).
Ao analisarmos o presente convênio observamos que a intersetorialidade ocorreu a
partir de cooperação vertical e horizontal, além da articulação com a sociedade civil. Em
pesquisa realizada por Silva e Borges (2020), verificou-se que existe uma incipiência de ações

intersetoriais e descentralizadas nas ações políticas de esporte e lazer, que são descritas em
documentos, mas na prática apresentam limites, pois os gestores que planejam não são os
agentes que executam a proposta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados é possível concluir que houve indícios de descentralização na
implantação do convênio entre o Governo Federal e o Município de Campo Grande - MS,
representado pela Funesp. No que diz respeito à intersetorialidade, o convênio estabeleceu
articulação horizontal, a partir de parcerias com Secretarias Municipais ligadas à assistência
social, saúde e cultura, como também cooperação vertical com a UFMS. Além de parcerias
com a sociedade civil por meio do grupo gestor e terceiro setor via ONGs.
A participação da sociedade civil corresponde a uma dimensão fundamental para uma
gestão democrática e para a garantia dos direitos. Por sua vez, as ações intersetoriais
possibilitam a articulação para o enfrentamento de determinada agenda política. Por fim, a
intersetorialidade permite a ampliação e democratização do acesso ao lazer. Destacamos a
importância de estudos que analisem os convênios a partir de parcerias com o Governo
Federal para o avanço das políticas públicas de esporte e lazer, com dados de pesquisa que
ultrapassem os limites da análise documental.

DECENTRALIZATION AND INTERSECTIONALITY SPORT AND
LEISURE CITY PROGRAM IN CAMPO GRANDE – MS
ABSTRACT
The objective was to analyze how the decentralization and intersectoriality of Pelc occurred
in Campo Grande. Through a descriptive research, with a qualitative approach, a content
analysis was carried out. The results indicated that decentralization took place between the
Federal and Municipal Governments. As for intersectoriality, it occurred horizontally and
vertically between the Municipal Secretariats, UFMS and civil society. It was concluded that
there was evidence of decentralization and intersectoral approach in the program.
KEYWORDS: Public Policies; Social Policy; Intersectorial Action.

DESCENTRALIZACIÓN E INTERSECTORIALIDAD DEL
PROGRAMA DEPORTIVO Y OCIO DE LA CIUDAD EN CAMPO
GRANDE - MS
RESUMEN
El objetivo fue analizar cómo ocurrió la descentralización e intersectorialidad de Pelc en
Campo Grande. A través de una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, se realizó
un análisis de contenido. Los resultados indicaron que se produjo una descentralización
entre los gobiernos federal y municipal. En cuanto a la intersectorialidad, se dio de manera
horizontal y vertical entre las Secretarías Municipales, la UFMS y la sociedad civil. Se
concluye que hubo indicios de descentralización e intersectorialidad en el programa.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; Politica social; Acción intersectorial.
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DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ESPORTE NA
POLÍTICA CURRICULAR BNCC1
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Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
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RESUMO
O objetivo foi analisar a política curricular presente na versão final da BNCC para o ensino
fundamental, no que diz respeito ao direito ao esporte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
baseada em análise documental. A partir das reflexões e análises sobre o direito à educação
e ao esporte foi possível verificar que a política curricular expressa na BNCC não tematiza o
direito ao esporte, tampouco estabelece proposições de reflexões pedagógicas em torno da
necessidade de sua efetivação.
PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Direito ao Esporte; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Uma política pública é o “Estado em ação” (JOBERT; MULLER, 1987). As políticas
sociais, por sua vez, podem ser compreendidas como a atuação do Estado frente às demandas
sociais, visando a sua garantia, atendimento, ou ainda se constituindo enquanto tensão às
origens das proposições.
A educação figura no artigo 6ª da Constituição Federal de 1988 (CF) como um direito
social. Já no artigo 22 da própria CF foi prevista a criação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), que organiza a educação brasileira. Destacar esse caminho é importante,
pois o artigo 26 da LDB de 1996 discorre sobre a necessidade da educação básica ter uma
base nacional comum que organize os currículos da educação básica, complementada de
acordo com características regionais e locais observando a sociedade, a cultura, a economia e
os educandos, em todo o território nacional (BRASIL, 1996).
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Com a finalidade de ser uma peça central na organização educacional brasileira, em
dezembro de 2017 foi homologada a BNCC (Base Nacional Comum Curricular)
correspondente às etapas do ensino infantil e fundamental e, em dezembro de 2018, a do
ensino médio. Trata-se de um documento de caráter normativo que define as aprendizagens
essências ao longo da educação básica (BRASIL, 2018).
A Educação Física (EF) é um dos componentes curriculares obrigatórios da educação
básica (BRASIL, 1996) e tem sua base curricular exposta na BNCC. É definida na BNCC
como o “componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de
codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história”
(BRASIL, 2018, p. 213).
O documento ressalta que compreende o movimento humano na dimensão cultural e
denomina o objeto de estudo da EF como “cultura corporal de movimento”. Distribui os
conteúdos a serem estudados em unidades temáticas e tem o esporte como uma dessas
unidades.
O esporte, por ser uma das práticas corporais com maior destaque do ponto de vista da
atuação e da realidade concreta, é parte da cultura corporal e um dos conteúdos da EF escolar.
É esperado, desse modo, que esse fenômeno faça parte do currículo escolar e seja tematizado
nas aulas desse componente curricular.
O direito ao esporte foi constitucionalizado na Carta Magna de 1988 em meio à
disputas envolvendo setores conservadores, que vislumbravam a possibilidade de ajuda estatal
aos clubes privados, empresas e competições. A despeito desse cenário, mas também como
parte da disputa por um outro esporte, podemos compreendê-lo e tratá-lo como o direito
social à necessidade de formação humana, considerando a dimensão e as construções sociais e
culturais como parte primordial do devir humano. Dessa maneira, enxergamos o direito ao
esporte como a construção, a reconstrução, a transformação e o aprimoramento, a
possibilidade de os seres humanos praticarem em seu cotidiano a cultura corporal.
Para tal, é necessário a priori a concepção e consciência dos seres humanos como
produtores de cultura e, ademais, do esporte como fruto da cultura corporal. Esse
entendimento localiza-o passível de (re)construção e transformação em sua prática, fato que o

distancia de sua compreensão reificada que coloca os sujeitos como mero reprodutores ou
consumidores. Entendemos que esse processo é educativo e, portanto, transformador.
Tendo em vista essas considerações iniciais questionamos: Como se dá o diálogo entre
o direito à educação e o direito ao esporte na BNCC?
Buscamos compreender, a partir dessa questão, de que maneira a BNCC promove a
interlocução com o direito ao esporte no ambiente escolar, em seu cumprimento com a
constituição de uma política educacional para todo o território nacional. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho consistiu em analisar a política curricular presente na versão final da
BNCC para o ensino fundamental2, no que diz respeito ao direito ao esporte.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, baseada na análise documental,
que é aquela que se atém ao estudo analítico dos documentos tendo como pano de fundo o
referencial teórico apresentado na pesquisa. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), sua
principal característica é ter os documentos como sua fonte primária. No caso desta pesquisa,
além do texto constitucional de 1988 e de legislação infraconstitucionais que versam sobre a
educação, centramos nossa análise na versão final da BNCC.
Em relação ao arcabouço teórico-metodológico, a construção da pesquisa se situa em
diálogo com o materialismo histórico dialético. Enfoque, segundo Boschetti (2009), que
busca apreender a realidade social em sua totalidade e como a síntese de múltiplas
determinações.
Entendemos as políticas analisadas como políticas sociais, parte do “processo e
resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade
civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e
reprodução do capitalismo” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 36).
Além disso, enfatizamos a necessidade do estudo das políticas sociais tendo em vista a
sua constituição e a relação estabelecida com as políticas econômicas. Isso, sem perder de
vista, segundo Saviani (2016) o caráter antissocial da política econômica na ordem capitalista,
sob a qual há o favorecimento dos interesses privados em detrimento da coletividade.
Abordamos essa etapa em específico, pois compreendemos que a aprovação da BNCC para o ensino
médio, em um cenário de flexibilização dos currículos, reforma do ensino médio e itinerários
formativos, coloca problemáticas de outro natureza para a EF, inclusive em relação à sua redução.
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Justamente para “contrabalançar esses efeitos é que se produz, no âmbito do Estado, a
‘política social’, abrangendo ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social,
cultura, comunicações e educação” (SAVIANI, 2016, p. 1).
O ESPORTE COMO CONTEÚDO DE ENSINO NA BNCC
O esporte é compreendido na BNCC como uma das práticas corporais a serem
estudadas pela EF. Segundo esse documento, são compreendidas como “textos culturais
passíveis de leitura e produção” (BRASIL, 2018, p. 214) e o que as caracteriza são três
elementos comuns entre elas: movimento corporal; organização interna; produto cultural.
No currículo, cada prática corporal é alocada em uma Unidade Temática que são
abordadas ao longo dos anos do ensino fundamental, mas afirma-se sem pretensão de
universalidade.
Sobre a Unidade Temática Esporte, é apresentado um modelo de classificação com
base na lógica interna da prática e com referências os “critérios de cooperação, interação com
o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação” (BRASIL, 2018, p. 215). No
total, são sete categorias, sem a obrigatoriedade de se tratar determinadas modalidades, mas
sim compreender a lógica de cada tipo de esporte. São elas: marca, precisão, técnicocombinatório, rede/quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial,
combate.
Nas habilidades a serem desenvolvidas no trato do esporte nos anos iniciais, o que se
espera é a experimentação, fruição e conhecimento teórico-prático acerca dos tipos de esporte
trabalhados nesses anos. Conforme a própria BNCC, a partir do 6º ano o conhecimento é
trabalhado de maneira mais aprofundada e com foco em realização em contextos que não o
escolar, mas de lazer e saúde. Nos anos finais, nas habilidades a serem desenvolvidas com o
trabalho com os esportes há a preocupação com a acessibilidade da comunidade às práticas
corporais, com a proposição e produção de alternativas. Tal habilidade estabelece um diálogo
com a 9ª competência específica da EF, mais à frente.
O ENSINO DO ESPORTE COMO DIREITO
Não há menção direta ao direito ao esporte e nem a qualquer ideia que localize os
estudantes como sujeitos de direitos à cultura corporal (amplamente) ou que tenham

consciência de seu direito individual ao esporte. Tal menção não é realizada como conteúdo
tampouco como reivindicação.
Ao longo do documento é possível verificar trechos (p. 213; p. 215; p. 219) que
caracterizam as práticas corporais como passíveis de transformação e (re)produção pelos
sujeitos que a praticam, subentendendo os seres humanos (e os alunos) como (re)criadores da
cultura corporal. Nesses trechos, há menção à autonomia e à prática em contextos de lazer e
saúde.
O quadro a seguir expõe trechos em que a possibilidade de diálogo entre essa política
curricular e o direito ao esporte se dá de maneira mais intensa de acordo com nossa análise:
Quadro 1 –BNCC e o diálogo com o direito ao esporte
Trechos do texto
“participarem
de
forma
confiante e autoral em decisões e ações
orientadas a democratizar o acesso das
pessoas às práticas corporais, tomando
como referência valores favoráveis à
convivência social. [...] busca da
materialização dos direitos sociais
vinculados a esse universo” (p. 222).
“Reconhecer o acesso às práticas
corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para
sua realização no contexto comunitário”
(p. 223).

Sessão da
Considerações
BNCC
Dimensões de • Dialoga pouco com o restante do
conhecimento; currículo;
Protagonismo • Não há diálogo com as políticas
Comunitário
esportivas como aquelas que podem
garantir o direito ao esporte e serem
reivindicadas e até propostas pelos
sujeitos;
• Não há menção às possibilidades de
materialização ou de sua busca.
9ª
• Dialoga pouco com o restante do
Competência
currículo;
específica da • Não fica nítido o que a ideia de
EF para o
acesso representa em relação à
Ensino
garantia de direito;
Fundamental • Não explicita o que são as
alternativas quando se refere à
garantia de direito.

Fonte: BRASIL (2018) - elaboração própria
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas análises desenvolvidas nessa pesquisa, buscamos estabelecer diálogos entre os
direitos à educação e ao esporte e a política curricular viabilizada pela BNCC. Foi possível
verificar, como afirma o próprio documento, que “Como toda prática social, o esporte é
passível de recriação por quem se envolve com ele” (p. 215). Essa consideração imprime um
determinado olhar para o esporte, de elemento da cultura corporal, criado e transformado

constantemente pelos sujeitos na realidade contraditória da sociedade capitalista. Tal feito
contribui com a ideia do direito ao esporte de maneira ampla, como já apresentado.
Apesar disso, tanto nas tipologias do esporte apresentadas pela BNCC quanto nas
habilidades a serem desenvolvidas no trato com essa prática corporal, não há diretamente tais
considerações com vistas à efetivação do diálogo com o direito ao esporte (seja de maneira
ampla ou não). Consideramos, por fim, serem profícuas outras investigações que busquem o
diálogo entre os direitos à educação e ao esporte no campo das políticas públicas e nos
estudos sobre as práticas pedagógicas. Tal movimento possibilita a afirmação desses direitos
sociais no sentido mais amplo da formação humana.

DIALOGUES BETWEEN RIGHT TO EDUCATION AND TO SPORT IN
THE CURRICULUM POLICY BNCC
ABSTRACT
The objective was analyse the curriculum policy of BNCC elementary school final version,
with regard to right to sport. It´s a qualitative research based on documental analysis. From
reflections and analysis about the right to education and right to sport were possible to verify
that the curriculum policy expressed by BNCC don´t bring the right to sport or propose
pedagogical reflections about this efetivation need.
KEYWORDS: Education Policy; Right to Sport; Physical Education.

DIÁLOGOS ENTRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE EN LA POLÍTICA CURRICULAR BNCC
RESUMEN
El objetivo fue analizar la política curricular presente en la versión final del BNCC para una
de las etapas de la educación básica en Brasil, en relación al derecho al deporte. Se trata de
una investigación cualitativa basada en el análisis de documentos. A partir del análisis sobre
el derecho a la educación y el deporte se pudo constatar que la política curricular en BNCC
no aborda el derecho al deporte, ni establece propuestas de reflexiones en torno a la
necesidad de su implementación.
PALABRAS CLAVES: Políticas Educativas; Derecho al Deporte; Educación Física.
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EDUCAÇÃO DO CORPO, TRABALHO E REFORMAS
EDUCACIONAIS NO BRASIL1
Renato Ribeiro Rodrigues
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-GO)
RESUMO
Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre a educação do corpo sob a perspectiva
materialista histórico-dialética do trabalho. Ao observar o contexto das reformas
educacionais na atualidade da educação brasileira, concorda-se com a existência de uma
educação do corpo específica em curso na sociedade do capital. Como consequência, isso
acaba por determinar desdobramentos ao corpo, materializados nas práticas educativas e
nos processos de escolarização da educação formal que está submetido.
PALAVRAS-CHAVE: Educação do Corpo; Reformas Educacionais; Educação Brasileira.
INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea neoliberal caracteriza-se pela reestruturação econômicoprodutiva de altos impactos socioambientais, de rápidas transformações no mundo do trabalho
e de notáveis avanços nos campos científico, tecnológico e digital – sobretudo nos meios de
informação e/ou comunicação. Possibilitar uma formação escolar que dialogue dialeticamente
com a totalidade desses fenômenos e, sobretudo, com a própria realidade social dos sujeitos
que se expressam em sua corporalidade têm se constituído um desafio de agenda política e
educacional (OLIVEIRA, 2006).
No Brasil, pouco mais de três décadas após a promulgação da Constituição de 1988
(BRASIL, 1988), três documentos aparecem como marcos legais que materializam o
movimento de grandes reformas de orientação educacional (BRASIL, 1996, 2013 e 2018).
Compõem essa tríade: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCNGEB) e a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Eles convergem para uma concepção idealista de corpo (e sociedade) a ser
(con)formado via educação formal, na defesa do papel do conhecimento e de saberes
necessários para os/as estudantes. E no atual momento sócio-histórico-social nacional,
1
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atravessado político-economicamente pelo discurso das reformas educacionais, (re)considerar
sentidos e/ou significados entre a necessidade e a legitimidade de um ensino que se articule a
totalidade (e de particularidades regionais), se faz necessário na discussão sobre a educação
do corpo – sob a perspectiva materialista histórico-dialética do trabalho.
TRABALHO E EDUCAÇÃO DO CORPO
Em Marx (2011), entende-se que o trabalho é uma condição ontológica constitutiva da
vida humana. Ao considerarmos o corpo como construção histórica, socialmente ideologizado
e determinado a partir das relações de trabalho, compreendemos que o direcionamento de suas
práticas se faz segundo uma especificidade momentânea que considera a dinâmica de espaçotempo na qual se apresenta. A partir do trabalho, o corpo materializa uma “exteriorização de
si”, nas mais diversas dimensões compreendendo sua concretude diante da necessidade de se
transformar a própria realidade. Exteriorização esta que parte daquilo que fora internalizado
ou parte daquilo que coletivamente veio se produzindo e sistematizando enquanto práticas
culturais.
Na relação metabólica entre homem e natureza, compreende-se que o trabalho é
produzido primeiramente a partir do desenvolvimento das condições históricas de produção
materialmente ampliadas pela humanidade modificando a própria vida e na consciência,
inclusive, por transformá-la. O ato de refletir, reconhecer-se nos objetos, alterá-los segundo
uma necessidade particular, avaliar seus resultados diante de um coletivo universal e
reelaborar novamente outros objetivos se caracterizariam como elementos pertinentes apenas
da singularidade humana. Isso se resolve no/pelo/a partir do corpo, reconfigurando-se novas
relações, modos de produção e na reprodução de capacidades, hábitos e costumes humanos.
Apropriar-se da natureza, (re)produzi-la de maneira consciente em sua mente e
subordiná-la à sua vontade foi fundamental para a constituição do ser social e para dar um
sentido teleológico ao trabalho. A consciência passa a ser determinada materialmente,
historicamente e socialmente pela vida, definindo as maneiras sob as quais a primeira se
exterioriza através do corpo que, por sua vez numa relação dialética, é determinada pelas
mesmas condições materiais dadas pela segunda (LUCKÁCS, 2003).
Assim, o corpo como elemento biológico e objetivo humano constituir-se-ia em sua
natureza orgânica (ou base física) por relações diretas com aquilo que seria considerado

inorgânico – ou sua expressão espiritual. Enquanto parte orgânica, o ser humano é natural e se
apresentaria numa condição biológica de individualidade. Como sujeito, seria inorgânico uma
vez que se diferenciaria dos outros animais como instrumento de trabalho pertencente à sua
natureza, porém mediado por relações que o constituem socialmente e lhe dão certo
pertencimento participativo e identitário, a partir de uma subjetividade que lhe é atribuída ao
considerar a esfera coletiva.
A corporalidade humana se apresentaria, portanto, nas relações do ser humano com a
natureza, com os outros seres humanos e consigo mesmo, pela sua existência enquanto ser
mediado pelo trabalho e nas relações humanas possíveis de serem estabelecidas. Assim,
podemos dizer que o trabalho acaba se tornando responsável pela educação e a formação dos
sujeitos de maneira ampliada ao se manifestar nas mais diversas formas de organização da
sociedade. O trabalho forma a consciência e sua materialidade residente, que se objetiva na
relação deste com o meio, que por sua natureza consolida-o subjetivamente como sujeito, de
maneira individual e coletiva.
A EDUCAÇÃO DO CORPO NO CURSO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS
Em Baptista (2013), há uma discussão sobre a necessidade de se desenvolver tanto a
consciência do corpo quanto o corpo da consciência, uma vez que, na sociedade do capital
encontra-se massificada, sobretudo pela indústria da cultura, a condição de pertencimento e de
conformação do corpo subordinado ao processo produtivo do modo de produção capitalista.
Marcado pela alienação, reificação e fetiche esse modelamento de corpos se desdobra ainda
no modo de reprodução da vida e da existência de homens e mulheres como indivíduos e não
mais na condição de ser e/ou sujeito social. Esses mecanismos adentram os tempos de nãotrabalho e os subordina ao trabalho produtivo tecnicamente racionalizado. Assim, há
intencionalmente uma educação do corpo em curso na sociedade do capital.
A racionalização do trabalho implica então ao corpo do trabalhador um regime de
parcialidade e fragmentação tão acirrado quanto mais se estiver avançado o estágio da
produção capitalista. A reificação, ou conversão do trabalhador em coisa, passa a se constituir
de dentro para fora, se estendendo quantitativamente e interferindo qualitativamente de
maneira exploratória para os domínios da própria vida tornando o trabalhador isolado, cada
vez mais desumanizado e individualizado em si. Individualizados e parcializados nessas

condições, se manteriam submetidos a um mesmo padrão de consciência na condição de
trabalhadores considerando o processo de divisão social.
Neste contexto, o corpo se torna por consequência uma mercadoria a ser alienada,
fetichizada e reificada para ser submetido. Um corpo da consciência que ao se tornar
objetificado e condicionado a tais determinações em suas capacidades e conformações vai
perdendo a consciência do corpo, que agora na condição de mercadoria, passa a adotar
também referenciais de uma padronização constitutiva (magreza, força, potência, agilidade,
flexibilidade, resistência, resiliência, dentre outros) para que tenha certo valor e dele possa ser
extraído valor de uso acrescido de abstração e se torne por consequência um valor de troca
incorporado enquanto fetiche.
Na modernidade, o corpo adentra aquilo que está em curso e em desenvolvimento: o
lugar da racionalidade instrumental acrescido de seu caráter tecnológico. Isso implicaria ao
corpo uma sequência necessária de forma (mesmo que passe a inexistir ou se virtualizar) e da
atribuição de capacidades que se direcionam para o mundo do trabalho, na obtenção de lucro
que interdepende de processos educativo-formativos reificados que pelo trabalho passa a ser
desumanizado. Para isso é necessário reproduzir e transmitir valores que consolidem essas
ideias na esfera das condições da vida social. O modo de produção determinaria então o
modelo cultural, material e imaterial, a ser estabelecido constituído pelo trabalho geral.
Em Adorno e Horkheimer (1985), observamos que os mecanismos de uma verdadeira
indústria da cultura operam ideologicamente na racionalização e controle de funcionamento
da coletividade, para a adesão da lógica do modelo de sociedade do capital sobre o indivíduo,
valendo-se de certa estética aparentemente convidativa por sua fácil assimilação e
incorporação social, adentrando tanto nos tempos de trabalho quanto os tempos de nãotrabalho.
[...] ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a
chegada ao relógio de ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de que
devem se ocupar durante o dia, essa subsunção realiza ironicamente o
conceito da cultura unitária que os filósofos da personalidade opunham à
massificação (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 123).

Assim, escolhas condicionadas são aparentemente traduzidas como sensação de
liberdade, num processo falso e real de diferenciação que na verdade aproxima e uniformiza
ainda mais as pessoas segundo a lógica do mercado e do consumo na esfera social da

produção. Na crescente propositiva das três grandes reformas educacionais, sobretudo na
proposta da BNCC, o desenvolvimento da tecnologia, da instrumentalização, a racionalidade
técnica, a massificação cultural e a invasão do tempo de não-trabalho pelos meios de
comunicação em massa, por exemplo, tendem a se manifestarem como mecanismos para que
o modo de produção se reproduza na vida em sociedade e subordine-a aos ideais do processo
produtivo.
O processo educativo-formativo do corpo pela indústria da cultura disseminado pelo
modo de produção capitalista tem sua relevância ao adentrar em espaços educativos formais
propagando um ideal de corpo a ser alcançado também no tempo de não-trabalho para ser
utilitário ao próprio trabalho – numa extensão da primeira à segunda. Assim, convém resgatar
a educação como um processo fundamental para a constituição humana do ser social, que se
estabelece na organização da sociedade ao serem produzidos bens materiais e imateriais
segundo necessidades de homens e mulheres no curso da história.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo trabalho, concebido de maneira emancipada, contribui para a constituição da
consciência-de-si, em si e para si. Nele, o corpo pode ser educado para uma consciência do
corpo e para um corpo da consciência. E na sociedade do capital, ao corpo é exigido o
domínio de competências e de habilidades em suas capacidades físico-mentais, intelectomanuais e teórico-práticos no atendimento às demandas do consumo e de mercado.
Para isso a indústria da cultura se apresenta como mecanismo de controle social sobre
o corpo, apoiada numa racionalidade técnica e instrumental que a consolida com um espaço
educativo-formativo que forma o corpo à condição de máquina produtiva e ainda de
mercadoria que possa vir a ser consumida em larga escala como padrão ou modelo uniforme
com status de pertencimento social.
Com a divisão técnica e social do trabalho constituir-se-ia, portanto, algo fundamental
para a existência de um sistema educacional que se materializasse por dualidades e/ou
dicotomias entre o pensar e o fazer, a teoria e a prática, o geral e o profissional numa escola
que vêm propiciando uma formação humana de sentido e/ou significados histórico-sociais
ainda unilaterais e fragmentados.

BODY EDUCATION, WORK AND EDUCATIONAL REFORMS IN
BRAZIL
ABSTRACT
This work presents a brief discussion about the education of the body under the historicaldialectical materialist perspective of work. When observing the context of educational
reforms in Brazilian education today, one agrees with the existence of a specific education of
the body underway in the society of capital. As a result, this ends up determining
consequences to the body, materialized in educational practices and in the formal education
schooling processes that it is subjected to.
KEYWORDS: Body Education; Educational Reforms; Brazilian Education.

EDUCACIÓN CORPORAL, TRABAJO Y REFORMAS EDUCATIVAS
EN BRASIL
RESUMEN
Este trabajo presenta una breve discusión sobre la educación del cuerpo bajo la perspectiva
materialista histórico-dialéctica del trabajo. Al observar el contexto de las reformas
educativas en la educación brasileña hoy, se concuerda con la existencia de una educación
específica del cuerpo en marcha en la sociedad del capital. Como resultado, esto termina
determinando consecuencias para el cuerpo, materializadas en las prácticas educativas y en
los procesos de escolarización de la educación formal a los que es sometido.
PALABRAS CLAVES: Educación Corporal; Reformas Educativas; Educación Brasileña.
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RESUMO
O esporte educacional é uma manifestação esportiva que na legislação brasileira aborda seu
conceito em atividades realizadas no ambiente escolar e fora dele. A presente pesquisa tem
por objetivo analisar o conceito de esporte educacional na Legislação Brasileira. A
metodologia usada foi uma análise descritiva documental. Foi possível constatar que apesar
do avanço na denominação do conceito na Lei Zico e, posteriormente, no decreto n° 7984
/2013, com a divisão do esporte educacional e o esporte escolar, ainda há dúvidas quanto a
sua definição.
PALAVRAS-CHAVE: esporte educacional; legislação brasileira; política pública.

INTRODUÇÃO
A manifestação do Esporte Educacional é um conceito que demanda dúvidas entre os
pesquisadores. No Brasil, o conceito foi introduzido na Legislação por meio da Lei Zico (n°
9615/1998), que definiu a manifestação esportiva como a que é praticada no ambiente escolar
e fora dele, em que a competitividade não poderia ser explorada, visando apenas a formação
do indivíduo. Para Canan (2018), existem muitas controvérsias em relação ao conceito
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estabelecido pela legislação vigente, incorporando-se o termo como conteúdo da educação
física escolar.
Em contrapartida, o mesmo autor afirma que a manifestação não se restringe somente
ao ambiente escolar, mas também como programa para crianças em situação de
vulnerabilidade social. O esporte escolar, por exemplo, está inserido na manifestação do
Esporte Educacional, entretanto ocorrem competições escolares, o que aproxima do esporte
de rendimento, causando dessa forma uma imprecisão do que realmente é o esporte
educacional. Sendo assim, alinhados a relação da legislação e o esporte educacional ou
esporte-educação, em sua discrepância, pode vigorar em três contextos de práticas: como um
dos conteúdos da educação física escolar; provedor de um esporte que é trabalhado em
contraturno; ou em programas para menores carentes.
As primeiras pautas sobre a relação entre o esporte e o Estado surgiram no Brasil
durante o Estado Novo (1937-1945), com o decreto-lei n° 3199/41 (PIMENTEL, 2007;
BUENO, 2008; ATHAYDE et. al., 2016; CANAN, 2018). Do período do Estado Novo à
ditadura militar, a imagem de democratização do esporte era importante, mesmo que isso não
fosse verdadeiramente aplicado. Especificamente em 1975, por intermédio da Lei 6251/75, o
esporte é conceituado em sentido estrito, relacionado à competição e regras pré-estabelecidas,
não abrangendo qualquer prática da cultura física. Na referida Lei, ainda, eram estabelecidas
duas orientações acerca do esporte estudantil, também circunscritas ao conceito estrito de
esporte: o esporte universitário, regulamentando as competições do ensino superior; e o
esporte escolar, regulamentando as competições do ensino básico de 1° e 2° graus (atuais
ensino Fundamental e Médio) (LINHARES, 1996; VERONEZ, 2005; PIMENTEL, 2007;
BUENO, 2008; FIGUEIREDO, 2016). No ano de 1977, ainda que ocorresse uma tendência
do Estado centralizador do esporte, iniciou-se uma corrente de abertura para um planejamento
participativo e de baixo custo, com vistas à ampliação do conceito de esporte e
democratização da cultura física. O Decreto 80.228/77, por exemplo, buscou ampliar a
abrangência do acesso ao esporte ao prever diversas formas de organização esportiva.
Mas é no início da década de 1980 que o movimento de revisão do esporte ganha
força, evidenciando a Constituição de 1988 como um divisor de águas. Em seu artigo 217, o
esporte é reconhecido como um direito e há menção ao esporte educacional, prioritário do que

diz respeito ao recebimento de recursos públicos. Contudo, somente na Lei 8.672/1993 (Lei
Zico), o esporte educacional foi conceituado:
[...] desporto educacional, através dos sistemas de ensino e
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de
alcançar o desenvolvimento integral e a formação para a
cidadania e o lazer [...] (BRASIL, 1993).

Posteriormente na Lei 9.615/98 (Lei Pelé), que sucedeu à Lei Zico, este conceito não
se modificou. Entretanto, somente no ano de 2013, por meio do Decreto 7984/2013, o
conceito de esporte educacional é melhor detalhado, mas ainda assim, não isento de lacunas e
contradições. Entretanto, nos documentos internacionais como Carta Europeia de Esporte para
todos de 1975, Carta Internacional da Educação Física e Esporte de 1976, Carta Internacional
de Educação Física e Esporte de 1978, o esporte educacional não é caracterizado, mas
reconhecido a existência de um conceito ampliado de esporte e podendo estar inserido no
contexto escolar, como disciplina nas aulas de educação física, como esporte de elite, um que
é acessível a todos e aquele esporte voltado à atividade física e à saúde (CANAN, 2018,
CANAN, ROJO, STAREPRAVO, 2020).
Considerando, então, este cenário apresentado que aborda a Legislação Brasileira
sobre o conceito de esporte educacional e os documentos internacionais que não descreve esse
conceito, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o conceito de esporte educacional na
Legislação Brasileira.
METODOLOGIA
Adotou-se a pesquisa descritiva de caráter documental. Foram realizadas leituras dos
documentos legislativos com o objetivo de encontrar algo relacionado ao esporte e,
particularmente, esporte educacional: Decreto-Lei 3199/41, Diagnóstico da educação física e
de esporte (1971), Lei Federal 6251/75, Decreto-Lei 80228/77, Constituição Federal de 1988,
Lei 8.672/1993, Lei 9615/1998 e Decreto-Lei 7984/2013. A identificação dessas normas
jurídicas teve como base Linhares (1996), Bueno (2008), Starepravo (2011) e Canan (2018).
ANÁLISE DO ESPORTE EDUCACIONAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O esporte no Brasil surge em meados do século XIX sem a intervenção do Estado,
com o aumento das atividades físicas esportivas praticadas pela sociedade. O esporte era

organizado de forma autônoma, com o intuito de disseminar a prática do esporte no país,
formando um forte fator social e assim um interesse político ao Estado (PIMENTEL, 2007).
Segundo Bueno (2008) e Kravchychyn et. al (2019), o Decreto-Lei n.º 3.199 de 1941
foi o marco inicial da organização estatal do esporte no país. O esporte caracterizava neste um
destaque de valor moral e civil. Manhães (2002) descreve que o projeto do Decreto-Lei
salientava a relação entre esporte e educação, no sentido de construção de uma nação, em que
o esporte estava a serviço de valores como a “harmonia social” e a “expressão da
nacionalidade”. Para Linhares (1996), a moralidade e civilismo adotado no Decreto-Lei
perpassa o setor educativo, desenvolvendo a moral e a civilidade.
Até o ano de 1975, nada mudou em termos de legislação esportiva. A Lei 6.251/75
(BRASIL, 1975) definiu o esporte como “[...] atividade predominantemente física, com
finalidade competitiva, exercitada segundo regras pré-estabelecidas”. Embora o conceito
fosse estrito e não abrangesse a atividade física como um todo, a Lei estabeleceu quatro
formas de organização do esporte no país: comunitário, estudantil, militar e classista
(BRASIL, 1975). O esporte estudantil foi dividido em universitário e escolar, o primeiro
relacionado as ações voltadas a Confederação e Federações Brasileiras de Desportos
Universitários e as Associações Atléticas Acadêmicas, e o segundo relacionado às atividades
esportivas voltadas ao 1° e 2° graus.
No período da abertura política, José Manoel Gomes Tubino, uma figura importante
dentro da pesquisa esportiva, tornou-se Presidente do Conselho Nacional de Desportos
(CND), com ideias de ampliar o conceito de esporte no Brasil, além de enfatizar seus aspectos
educacionais (TUBINO, 1996; BUENO, 2008; CANAN, 2018). Tubino (2010) descreve que
foi por meio da Comissão estabelecida para revisão do esporte nacional pelo então Presidente
da República José Sarney, que a ampliação do conceito de esporte foi destacada, ressaltando
que no país, além da perspectiva de rendimento, ocorria também a de participação e de
educação. Segundo Canan (2018), as ideias de Tubino e da Comissão reverberaram na
formação do artigo 217 da Constituição de 1988. No caput, o esporte é tratado como direito
de cada um e no inciso II pela primeira vez aparece o termo “Esporte Educacional”, que
deveria ter prioridade na destinação de recursos públicos
Além disso, a Constituição previu o fomento às práticas esportivas formais e não
formais, depois explicadas pelas Leis Zico e Pelé. As formais são as realizadas a partir de

regras estabelecidas por uma instituição de competência nacional ou internacional,
abrangendo essencialmente o esporte de rendimento. Já as não formais são as atividades
lúdicas, praticadas sem regras, voltadas especificamente ao lazer.
Ainda que esses conceitos tenham sido estabelecidos por leis posteriores à
Constituição, mesmo nelas, os conceitos de esporte educacional ainda não se mostram muito
claros. Segundo Canan (2018), a partir do relatório final da Comissão presidida por Tubino e
ao longo do processo constituinte, ficou evidenciado que o conceito de esporte que permeia a
legislação nacional não é claro e, apresentando contradições das práticas esportivas formais e
esporte de rendimento, por exemplo, se confundem as práticas esportivas não formais e
esporte de participação, com mesma característica. E esporte educacional não apresentou um
conceito mais concreto até o Decreto 7.894 de 2013.
Antes dele, a Lei 8.672/1993 reforçou a ideia das três manifestações do esporte
nacional: de rendimento, educacional e de participação. Para cada qual, apresentou um
conceito semelhante ao sugerido pela Comissão presidida por Tubino, mas não foi além disso,
atendo-se ao esporte de rendimento e, particularmente, à regulação do futebol profissional.
(BUENO, 2008; SEVEGNANI, 2017). Entretanto, Bracht (2011) não reconhece o esporte
educacional como uma manifestação esportiva, como legitimado na lei, defende que no
ambiente escolar e nas instituições de ensino o esporte é desenvolvido por meio das
manifestações de alto rendimento e de lazer. Nas instituições de ensino, problematiza-se em
uma área polêmica em suas práxis, por não estar voltando a seu objetivo de emancipação,
participação e cooperação (SEDORKO, FINCK, 2016).
A Lei Pelé, no que diz respeito às manifestações esportivas, apenas repetiu a Lei Zico.
Especificamente em relação à ideia de esporte educacional, a Lei Pelé, em seu Artigo 2º,
estabelece como um dos princípios do esporte nacional, o “da educação, voltado para o
desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e participante, e fomentado por meio
da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional” (BRASIL, 1998, s/p.). No
inciso I do Artigo 3º, estabelece o esporte educacional como uma das manifestações
esportivas, conceituando-o como aquele
[...] praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de
educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus
praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

Na perspectiva de Tubino (2010), até antes da Comissão, o esporte praticado na escola
era o de rendimento, tornando-se necessário adquirir um olhar mais pedagógico. Essa
mudança, contudo, não foi imediata e tampouco isenta de contradições, havendo constantes
idas e vindas nas políticas de esporte educacional, variando enquanto prática inclusiva e
pedagógica e enquanto prática de rendimento. Tubino (2010, p. 38) admite que na
Constituição de 1988 o esporte foi mencionado sem explicações concretas e destaca que a Lei
Zico “foi a que teve o mérito de constituir-se, pela primeira vez no Brasil, numa referência
conceitual e principiológica”, o que se estendeu à Lei Pelé. Reconhecendo haver certas
contradições entre os limites do pedagógico e do rendimento, o Decreto 7.984/2013, que
regulamentou a Lei Pelé, buscou melhor definir e ampliar o conceito de esporte educacional:
Art. 3º O desporto pode ser reconhecido nas seguintes manifestações:
I - desporto educacional ou esporte-educação, praticado na educação básica
e superior e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a
seletividade, a competitividade excessiva de seus praticantes, com a
finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer;
§ 1º O desporto educacional pode constituir-se em:
I - esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em
estabelecimentos escolares e não escolares, referenciado em princípios
socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde,
co-educação e responsabilidade; e
II - esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no
ambiente escolar, visando à formação cidadã, referenciado nos princípios do
desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo,
podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte
de rendimento e promoção da saúde.
§ 2º O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos,
programas de formação, treinamento, complementação educacional,
integração cívica e cidadã [...].

Nesse momento é a primeira vez, ao menos em termos legislativos, que se reconhece
duas vertentes do esporte educacional: o de formação, de caráter pedagógico, e o escolar,
mais próximo da ideia de esporte de rendimento. Isso destacado por Gonzáles et. al (2014),
Canan (2018) e Lopes (2019).
Com o Decreto, assim, ocorreu um novo olhar sobre o esporte educacional, sendo a
divisão mais concreta em duas esferas possivelmente capazes de permitir uma melhor
compreensão do conceito e, consequentemente, uma definição mais adequada de políticas e
destinação de recursos, seja para o esporte de formação, que, pela Constituição, deve ser o

prioritário, seja para o esporte escolar, que, apesar de ainda compor o esporte educacional,
mostra-se mais seletivo e, por isso, menos prioritário em termos de atenção estatal.
O Decreto n° 7984/2013 abriu caminhos para o aprofundamento científico em relação
ao esporte educacional. Quanto ao uso do termo “Esporte Educacional” com atividades no
estabelecimento de ensino, pode-se constatar que sua prática poderia ser atribuída na
educação básica e superior. Há um entendimento de sinônimo da disciplina de educação
física, contradizendo o que diz Carneiro et. al (2017), a disciplina de educação física está
atribuída a um currículo, que tem como o conteúdo o esporte, diferente do esporte
educacional. A educação física é organizada pela Lei de Diretrizes e Bases Educacionais de
1996, como um componente curricular da educação básica. No que diz respeito ao esporte
educacional, é implementado fora das aulas de educação física, trabalhando como um
complemento de atividade escolar. Para Reis et. al (2015), a disciplina de educação física se
diferencia do esporte educacional, porque uma corresponde ao conteúdo de ensino
aprendizagem, um processo de conhecimento e a outra, uma experiência educacional.
O conceito gera dúvidas quanto a sua legitimidade devido as controvérsias em que a
legislação descreve um esporte a ser trabalhado na escola (LOPES, 2019) ou fora dela. Esse
mesmo se confunde com a disciplina de educação física (CANAN, 2018) ou um esporte
aplicado em uma instituição não formal de ensino, que desenvolve o esporte de rendimento,
algo não consolidado pelo esporte educacional. De acordo com Castellani Filho (2001), as
políticas de esporte escolar geram o esporte de rendimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição de 1988, em seu artigo 217, inaugurou o conceito de esporte
educacional, estabelecendo prioridade do recurso público a essa manifestação, não explicando
o que haveria de ser esse esporte. Somente na Lei Zico que esse conceito foi definido,
seguindo margens de indecisões quando sua aplicabilidade. Já na Lei Pelé não houve
alterações importantes, somente no decreto n° 7984/2013 que houve uma ampliação do
conceito de Esporte Educacional ou Esporte Educação em Esporte Educacional e Esporte
Escolar.
É possível destacar que a legislação está à mercê do que vem caminhando o conceito
de Esporte Educacional no país, com relação ao esporte escolar fica evidente o rendimento

nas competições escolares, o que contradiz o princípio do Esporte Educacional na legislação.
Importante salientar que existe meios para um possível entendimento sobre esse conceito na
legislação, entretanto a cada dia as pesquisas vem evidenciando que existe contradições e
incoerências nessa definição.
Existe um árduo caminho a se chegar em um consenso sobre o conceito de esporte
educacional, entretanto a um princípio de entendimento ao relatar que o esporte segue uma
linha em um princípio de educação com base na relação de participação e de rendimento.
Como em toda a pesquisa suas limitações abrange os aspectos de não investigação da
implementação do esporte educacional com os seus próprios implementadores. Mas é uma
linha de investigação para as próximas pesquisas.

EDUCATIONAL SPORT AND BRAZILIAN LEGISLATION
ABSTRACT
Educational sport is a sporting event that in Brazilian legislation addresses its concept in
activities carried out in the school environment and outside of it. This research aims to
analyze the concept of educational sport in Brazilian legislation. The methodology used was a
documentary descriptive analysis. It was possible to verify that despite the advancement in
the denomination of the concept in Lei Zico and later in decree n ° 7984/2013, with the
division of educational sport and school sport, it generates doubts in its definition.
KEYWORDS: educational sport; Brazilian legislation; public policy.

DEPORTE EDUCATIVO Y LEGISLACIÓN BRASILEÑA
RESUMEN
El deporte educativo es un evento deportivo que en la legislación brasileña aborda su
concepto en actividades realizadas en el ámbito escolar y fuera de él. Esta investigación tiene
como objetivo analizar el concepto de deporte educativo en la legislación brasileña. La
metodología utilizada fue un análisis descriptivo documental. Se pudo constatar que a pesar
del avance en la denominación del concepto en Lei Zico y posteriormente en el decreto n °
7984/2013, con la división de deporte educativo y deporte escolar, genera dudas en su
definición.
PALABRAS CLAVES: deporte educativo; Legislación brasileña; política pública.
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RESUMO
O estudo objetiva compreender a percepção de lazer, ludicidade e saúde na política pública
através das produções acadêmicas, entendendo de que maneira isto é incluído nas
intervenções de realidades sociais. Por meio de revisão bibliográfica, foram selecionadas
publicações pela leitura de títulos, resumos e artigos que abordam estas temáticas, durante
os últimos cinco anos.
PALAVRAS-CHAVE: atividades de lazer; política pública; ludicidade.
INTRODUÇÃO
Presente na esfera da vida humana, Marcelino (1987) aponta o lazer como elemento a
cultura vivenciada no tempo livre e a relação do sujeito e a experiência em busca de vivências
prazerosas. Já a ludicidade é um elemento indispensável em que Luckesi (1998) reforça a
função integradora e acolhedora, sem qualquer julgamento ou coerção.
Quando o lazer, ludicidade e saúde se interrelacionam na configuração de políticas
públicas, o papel de dimensão deve ser bem articulado para o bem estar e superação de
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problemas existentes, e pensar a política pública é moldar os processos que se desenvolvem
dentro de um espaço social para atender os cidadãos (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI
JÚNIOR, 2011), na construção de ações mais efetivas que dão suporte as construções de
práticas participativas com mudanças na vida das pessoas.
Sendo assim, o estudo tem como objetivo geral compreender a percepção de lazer,
ludicidade e saúde na política pública através das produções acadêmicas, enquanto seus
objetivos específicos permitem analisar, nas produções acadêmicas, os entendimentos da
ludicidade atrelados ao lazer dentro das políticas públicas, além de pontuar as concepções de
lazer e ludicidade abordadas nas publicações acadêmicas recentes e compreender as ações dos
estados e municípios na construção do direito social ao lazer, caracterizando as diferentes
aplicações do lazer e ludicidade na educação, espaços públicos e na saúde.
METODOLOGIA
O estudo é de revisão bibliográfica, com natureza exploratória e analítica. Os
procedimentos seguiram a definição das categorias de análise a partir da definição do
problema de pesquisa, definição dos critérios para adoção dos periódicos e descritores, busca
nas bases de dados, definição dos critérios de inclusão e exclusão, definição das publicações,
construção de uma matriz analítica, análise dos artigos e discussão dos resultados.
A escolha do material para análise foi feita por periódicos nacionais voltados para a
temática do lazer e das políticas públicas em esporte e lazer. A seleção dos artigos ocorreu
com leitura de títulos, resumos e do texto completo, publicadas nos últimos cinco anos.
Nos critérios de inclusão, as revistas deveriam ter uma linha de abordagem temática
relacionada ao lazer; descritores abordando ludicidade, políticas públicas, lazer; saúde; e
publicações dos últimos cinco anos nos periódicos selecionados, com artigos que discutam
lazer, ludicidade e saúde relacionada a política pública. Como critérios de exclusão,
estabeleceu-se artigos de idiomas estrangeiros, teses e dissertações; trabalhos de conclusão de
curso e artigos não inseridos nos últimos cinco anos que também não foram publicados nos
periódicos selecionados pelos critérios de inclusão. Foram encontrados 11 artigos
enquadrados nos critérios estabelecidos, destacados no quadro 01.

Quadro 01 – Periódicos investigados
Periódicos

Quantidades

Revista Licere

2

Revista Motrivivência

2

Revista Brasileira de Estudos do Lazer

3

Revista Brasileira de Ciências do Esporte

3

Revista de Gestão e Negócio do Esporte.

1

Fonte: Construção feita pelos autores

O instrumento de análise dos artigos utilizado denomina-se análise de conteúdo,
proposto por Bardin (1994). Pela leitura de cada artigo, elaborou-se um quadro analítico,
organizado em cinco categorias com necessidade de relação ao objeto de estudo, que são: a
concepção

de

lazer

e

ludicidade;

a

concepção

da

ludicidade

como

política

pública; intervenção pedagógica; o papel do estado ou município; o lazer e saúde atrelados a
políticas públicas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Percebe-se que essas categorias, em sua maioria, apresentam-se implícitas, ambíguas e
desarticuladas, principalmente aos processos metodológicos de intervenções e seu papel para
os objetivos das políticas públicas. Estas também não estão totalmente interrelacionadas, uma
vez que são visualizadas como instrumento de promoção da saúde e configuração positivista e
funcionalista.
O quadro abaixo explicita os principais aspectos para a discussão, desde o título de
cada artigo e suas categorias analisadas.

Quadro 02 – Matriz de análise
Categorias

Publicação 1:
Lazer:
necessidade
humana e
dimensão da
cultura.

Publicação 2:
O lazer e a
cidade: o olhar
dos professores
universitários
no Pará e
Amapá.

Publicação 3:
O lazer em
ações do
ministério da
saúde: ênfase no
lazer ativo.

Publicação 4:
Percepção da
qualidade do
ambiente e
vivências em
espaços
públicos de
lazer.

Publicação
5: As
políticas
públicas de
lazer na
mediação
entre estado e
sociedade:
possibilidades
e limitações.

Publicação 6:
Brinquedos de
Saúde: Educação
Popular e
animação
cultural em
situação de rua
de Belém- PA.

Concepção
de lazer e
ludicidade

Compreendido
como
necessidade
humana,
dimensão da
cultura e
caracterizada
pela vivência
lúdica no
tempo/espaço
social.

Importância
ímpar para a
sociedade, na
medida em que
se torna um
local de
sociabilidade,
convívio
social,
organização
popular,
difusão e
produção
cultural.

Mudança do
estilo de vida na
adoção de
comportamentos
ativos e
saudáveis.

Vivência de
momentos,
adoção de estilo
de vida
saudável e
qualidade de
vida.

Resumido em
“lazer é
aquilo que faz
as pessoas se
sentirem
bem”.

Concepções
alinhadas a
saúde e
educação na
perspectiva de
lazer e práticas
lúdicas ao tempo
disponível, junto
a liberdade de
escolha,
conteúdo e
tempo de entrega
a vivência.

Concepção
da
ludicidade
como
política
pública

Não se aplica.

Não se aplica.

Implantação de
“políticas
promotoras de
modos de viver
saudáveis.

Não se aplica.

Não se
aplica.

Não se aplica.

Intervenção
pedagógica

(Re)elaboração
de valores,
numa
caminhada em
direção à
(re)construção
de nossas
realidades.

Não se aplica.

Programas e
campanhas que
incentivam a
prática de
atividade física
e bom uso do
tempo livre.

Campanhas
educativas que
estimulem a
participação das
pessoas.

Experiências
coletivas para
possibilidade
da prática a
população.

Reelaboração de
fazeres e
saberes.

Papel do
estado (ou
município)

Não se aplica.

Implantação de
políticas de
intervenção e
necessidade de
investimentos

Disponibilizar
esse direito para
a população, já
que é
fundamental.

Proporcionar
maiores
especificidades
de programas
de esporte e/ou

Proporcionar
o lazer à
população,
mas que a
ideia de

Não se aplica.

em relação a
políticas de
lazer.

Lazer e
saúde
atrelados
como
políticas
públicas

Não se aplica.

Não se aplica.

Práticas e
políticas
relacionadas ao
lazer e à saúde
do trabalhador
foram sendo
implementadas.

lazer.

política
pública e de
lazer se
distancia da
ideia.

Determinantes
de relações
sociais
alinhados a
políticas de
segurança, para
práticas de
atividade física
e lazer.

Não se aplica.

A rua
produzindo seu
modo de
trabalho, em
contínua
reelaboração.

Fonte: Construção feita pelos autores.

As múltiplas possibilidades de entendimento relacionadas às concepções de lazer e
ludicidade, também, ficaram evidentes. Embora o conceito de ludicidade não teve elemento
central das políticas públicas, apresentou-se como algo que se manifesta de maneira gestual,
verbal, impressa, visual ou artística, refletindo tradições, valores, costumes e contradições
presentes na cultura.
Em artigos que especificam as políticas públicas, a escrita torna-se superficial e focal,
sendo que sua prática de maneira organizada e planejada, beneficiaria o desenvolvimento, a
interação e integração da sociedade.
Na discussão da categoria da saúde, a ligação entre lazer é voltada quase que
exclusivamente a atividade física, mas é indispensável para prevenção de doenças severas. O
apontamento de Antunes; Neves e Furtado (2018) revela que por serem feitos no tempo livre,
o lazer é considerado um fator de incentivo contra fatores de risco a saúde, sendo denominado
de “lazer ativo”. Vale salientar que os espaços e equipamentos de lazer fazem diferença a
estas práticas, no qual Silva et al (2016) menciona manutenções e melhorias nos espaços,
além de chamar atenção dos usuários para o estímulo e motivação dessas práticas, já que as
políticas públicas quando atreladas às necessidades da população são defendidas como um
grande fator para a mudança, uma vez que a saúde está sempre vinculada.

Os espaços públicos e a promoção de atividades também foram temas abordados, no
qual as vivencias de lazer são concebidas para geração de segurança, integração, sensação de
pertencimento, saúde física e mental da população. Nessa relação, há um momento
privilegiado para as práticas de lazer.
Nas intervenções pedagógicas no lazer, as relações ainda são pouco evidenciadas, pois
são somente colocadas em programas e campanhas educativas, como estímulo, mesmo que na
realidade se observe restrições ao público alvo da ação. Como bem é colocado por Gomes
(2014), o lazer “concretiza-se na ludicidade e pode ser satisfeita de múltiplas formas, segundo
os valores e interesses dos sujeitos, grupos e instituições em cada contexto histórico, social e
cultural”. Tendo em vista, tal colocação passa a ter cunho mais abrangente, sendo coletivo,
social e educacional, como bem cita Areias (2011) tendo como base Marcellino (2002);
Mascarenhas (2003); Padilha (2006).
Enquanto isso, o delineamento dos processos de intervenções é de grande importância
nas políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, podendo ser inserida no âmbito cultural,
de trabalho e nas escolas, já que Gomes (2014) cita que “o lazer precisa ser tratado como um
fenômeno social, político, cultural e historicamente situado”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lazer incorpora como um fenômeno intencional de reflexão e proporção de
mudanças sociais que precisa da participação ativa e coletiva dos indivíduos contra as
atuações hegemônicas (ELIZALDE, 2010; GOMES, 2011; GOMES; ELIZALDE, 2012),
para atravessar as principais desigualdades sociais existentes, e a necessidade do poder
público em disponibilizar espaços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas (SILVA et al., 2012; ARAÚJO et al., 2009; LIBRETTO et al., 2007), sem esquecer
dos diversos programas e projetos, que são elementos transformadores da realidade.
Por isso, esse panorama também aponta para a necessidade da ampliação da
significância de ludicidade em meio ao lazer, já que dentro das políticas públicas, integra a
dimensão da representação à dimensão das práticas (intervenções), desde seu planejamento e
regulamentação, até sua execução.

LEISURE, PLAY THINGS AND HEALTH AS PUBLIC POLICY IN
BRAZIL
ABSTRACT
The study aims to understand the perception of leisure, playthings and health in public policy through
academic productions, understanding how this is included in the interventions of social realities.
Through bibliographic review, publications were selected by reading titles, abstracts and articles that
address these topics, during the last five years.

KEYWORDS: Leisure activities; Public policy; Playthings.

OCIO, JUEGO Y SALUD COMO POLITICA PUBLICA EN BRASIL
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo comprender la percepción del ocio, la alegría y la salud en las
políticas públicas a través de producciones académicas, entendiendo cómo este se incluye en las
intervenciones de las realidades sociales. Mediante revisión bibliográfica, se seleccionaron
publicaciones mediante la lectura de títulos, resúmenes y artículos que abordan estos temas, durante
los últimos cinco años.
PALABRAS CLAVES: Actividades recreativas; Política pública; Implementos de juego.
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RESUMO
A Lei de Incentivo ao Esporte tem se mostrado um vigoroso mecanismo de financiamento, no
entanto a sua produção acadêmica ainda é bastante incipiente. Por isso, o respectivo
trabalho utilizou o termo “Lei de Incentivo ao Esporte” no campo de busca do Google
Acadêmico para catalogar os artigos científicos publicados. Da pesquisa surgiram 809
documentos com algum tipo de citação do termo, mas apenas nove eram artigos, que foram
apresentados no decorrer do texto.
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Incentivo ao Esporte; Incentivo Fiscal; Esporte e lazer;
INTRODUÇÃO
Uma política de incentivo fiscal, nos moldes do que acontecia na cultura com a Lei
Rouanet sempre esteve entre as opções desejáveis pelo setor esportivo. No entanto, após uma
tentativa frustrava em uma norma especifica, através da Lei Mendes Thames, e depois dentro
de uma norma geral, com o veto do art. 41 da Lei Zico, a área esportiva somente viria a
cogitar uma nova chance de lei de incentivo fiscal em 2003, com a criação do Ministério do
Esporte.
Na época a pasta tinha o menor orçamento entre os ministérios, porém foi nomeado
para o cargo o Deputado Federal Agnelo Queiroz (PCdoB/DF), personagem que sinalizava
para a necessidade de aumentar o investimento através de uma lei de incentivo ao esporte.
Apesar da intenção em aprovar a legislação ainda no primeiro semestre de 2003, o escopo
textual da lei só foi apresentado na II Conferência Nacional do Esporte. Depois de
1
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encaminhado ao Congresso Nacional, a proposta foi convertida na Lei n.º 11.438, que
popularmente ficou conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Ainda que a LIE
tenha mostrado relevância para o financiamento do setor, são poucas as publicações
acadêmicas sobre o tema, indicando um descompasso entre a produção cientifica e o mundo
da implementação das politicas setoriais.
Por isso, no presente trabalho vamos realizar o levantamento bibliométrico da LIE
usando o termo “Lei de Incentivo ao Esporte” no campo de busca do sitio eletrônico do
Google Acadêmico. Inicialmente foi identificado 809 resultados, mas de conteúdo diverso
(anais, relatórios, artigos, apresentação, etc.), que foram inspecionados um a um, para
conseguirmos extrair nove publicações do tipo artigo cientifico.
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A LIE
Cerca de dois anos depois do início da LIE, Cavazzoni, Bastos e Kurle (2010)
publicaram o primeiro artigo cientifico, que analisou a distribuição dos projetos aprovados
por manifestação esportiva. Ainda que fosse um recorte temporal reduzido, de dez. 2007 a
mai. 2008, a pesquisa já sinalizava para a concentração de projetos (55,2%) e de recurso
(90,4%) no esporte de rendimento.
Um ano após foi publicado o artigo de Bastidas e Basto (2011) com foco na formação
de atletas de alto rendimento. O recorte temporal foi ampliado para os anos de 2007 a 2010.
Na ocasião verificou-se que os clubes esportivos apresentavam papel primordial na aprovação
e captação dos projetos de formação de atletas de base, superando instituições como o Comitê
Olímpico Brasileiro, Comitê Paradesportivo Brasileiro, Confederações e Federações. No
entanto, o fato de 49% dos clubes esportivos estarem situados no Sudeste foi indicativo de um
direcionamento geográfico dos projetos e do recurso da LIE.
O terceiro artigo foi produzido por Renan et al. (2012), que diante do conhecimento da
concentração de projetos e recurso na manifestação rendimento, tenta criar uma linha
argumentativa justificando esta disparidade pela quantidade de profissionais envolvidos na
área. Para isso ele usa dos dados do Censo Esportivo - IBGE (2006) para mostrar que 96%
dos profissionais do esporte atuavam na área educacional, devido o vínculo com a escola,
logo detentores de um saber técnico-esportivo, mas pouco familiarizados com as demandas
administrativas.

Na produção seguinte, Santos, Bonin e Donha (2014) realizaram uma análise dos
dados da LIE, no período de 2009 a 2012. A partir da contextualização do cenário, as autoras
buscam uma explicação sociológica para a supremacia do esporte de rendimento, com base na
Teoria dos Campos de Bourdieu. Para elas, ainda não há um novo habitus esportivo (capital
cultural incorporado) na sociedade brasileira, assim havendo a reprodução de um passado em
que o esporte era usado para a construção de uma identidade nacional e para fomentar valores
de saúde padronizados num perfil de corpo atlético.
A quinta publicação talvez seja o artigo mais conhecido sobre a LIE, com 54 citações
registradas pelo Google Acadêmico. O trabalho de Matias, Athayde, Húngaro e Mascarenhas
(2015) utilizou dos dados da LIE de ago. 2007 a ago. 2013 para verificar se a democratização
do recurso cumpria os requisitos de não concentração em proponente, em modalidade e
manifestação esportiva e de região geográfica. Os autores identificaram o descumprimento
nos quatro critérios, havendo uma concentração de recurso em um seleto grupo do esporte de
alto rendimento, o mesmo que já possuía outras fontes de financiamento público. Nesse
sentido, a LIE seria uma política de “contrarrevolução”, pois, além de diminuir a presença do
Estado no desenvolvimento de políticas públicas, ainda não colabora para a prioridade
constitucional no esporte educacional.
A sexta publicação foi da área da contabilidade, em que Reginatto e Souza (2016)
tentaram compreender a percepção dos contadores da Região do Vale do Paranhana e da
Serra, no Rio Grande do Sul, sobre o uso da LIE. A partir da aplicação de um formulário
digital, os 12 respondentes consideraram estratégico o uso do incentivo fiscal para estimular a
responsabilidade social empresarial, ainda que 1% do Imposto de Renda seja um limite
bastante tímido.
No ano seguinte temos a publicação em inglês de Santos, Juchem e Maduro (2017),
que realizaram a análise dos dados da LIE de 2007 a 2011 e depois verificaram o desempenho
regional dos investimentos em relação à captação autorizada, a captação de recurso efetiva e a
distribuição no alto rendimento. No segundo momento, estas categorias de analises são
comparadas aos dados oficiais do Produto Interno Bruto (PIB) regional e ao Fundo de
Participação do Estado (FPE). De acordo com os autores, a LIE teve uma concentração de
recurso na Região Sudeste superior a própria desigualdade já existente no PIB brasileiro [PIB
Sudeste (55,5%); Captado Sudeste na LIE (76,67%)], assim a política pública sendo capaz de

reforçar diferenças regionais ao invés de minimiza-las, como demanda o art. 3º da
Constituição Federal de 1988.
No final de 2017 também temos a publicação de Campos e Nassif (2017), que trazem
uma abordagem distinta. Através de uma entrevista semiestruturada com três gestores de um
clube esportivo da Região do Grande ABCD Paulista, os pesquisadores resgatam as
motivações institucionais para a adesão na LIE. Embora os autores e os entrevistados
sinalizem de forma positiva para uma narrativa de transferência de despesas operacionais
existentes para os projetos da LIE, do ponto de vista da politica pública este fato deve ser
visto com certo receio, pois ao invés de gerar novos negócios, temos um estudo de caso que
mostra a migração de ações privadas para o investimento público.
O último artigo foi da área do direito, em que Marinho (2018) apresentou de forma
geral a LIE e as possibilidades de atuação profissional para o advogado. De acordo com o
autor, ainda existe um potencial de captação na LIE, quando comparado aos valores da
política congênere da área da cultura, o qual não é atingido pelos casos de corrupção entre
proponentes e insegurança/desconhecimento existente entre o empresariado. Nesse sentido, o
advogado pode atuar dando suporte legal a área tributária, formalizando contratos de
patrocínio, no acompanhamento de certidões trabalhistas e na orientação sobre compliance
(elaboração de padrões de conduta, código de ética, extensão destes padrões de conduta a
terceiros relacionados, regulamentos de compras e contratações, etc.).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das nove produções localizadas, seis delas focam na análise dos dados financeiros da
LIE e, em certa medida, tentam criar uma linha argumentativa para justificar a disparidade na
distribuição do recurso na manifestação do esporte de rendimento e na Região Sudeste.
Apesar de tratarem de um problema em comum da LIE, existe pouco dialogo entre estas
publicações, sendo que a maioria não se reconhece, como pode ser observado ao verificar a
lista de referências dos artigos. Já, os outros três artigos, um é da área do direito e outro da
contabilidade, sinalizando para a interdisciplinaridade do tema, o que pode esta representando
um fator de dificuldade para os pesquisadores do tema. O último artigo apresenta uma
narrativa de estudo de caso na adesão de um clube esportivo a LIE, mas que mostra uma

possibildiade de migração das ações esportivas já existentes para o investimento público, o
que poderia ser um tipo de problema ainda pouco explorado dentro da politica pública.

SPORTS INCENTIVE LAW: MISMATCH BETWEEN THE
IMPLEMENTATION AND THE PRODUCTION OF SCIENTIFIC
KNOWLEDGE
ABSTRACT
The Sports Incentive Law has seen itself as a vigorous financing mechanism, however its
academic production is still very incipient. Therefore, the respective work used the term
“Sport Incentive Law” in the Google Scholar search field to catalog the published scientific
articles. From the research, 809 documents emerged with some kind of citation of the term,
but only nine were articles, which were presented throughout the text.
KEYWORDS: Sports Incentive Law; Tax Incentive; Sports and leisure

LEY DE INCENTIVOS DEPORTIVOS: DESPACHO ENTRE
IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS
RESUMEN
La Ley de Incentivos al Deporte se ha visto a sí misma como un vigoroso mecanismo de
financiación, sin embargo su producción académica es todavía bastante incipiente. Por lo
tanto, el trabajo respectivo utilizó el término “Ley de incentivos deportivos” en el campo de
búsqueda de Google Scholar para catalogar los artículos científicos publicados. De la
investigación surgieron 809 documentos con algún tipo de cita del término, pero solo nueve
fueron artículos, los cuales fueron presentados a lo largo del texto.
PALABRAS CLAVES: Ley de Incentivos Deportivos; Incentivo fiscal; Deportes y Ocio;
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RESUMO
O trabalho objetivou avaliar o impacto do doping ilícito no direito e na administração
desportiva. O tema tem relevância por abranger questões econômicas, sociais e jurídicas
pertinentes ao uso de substâncias proibidas no desporto de alto nível. Foram realizadas
pesquisas histórica e jurisprudencial sobre casos em competições. O estudo indicou sérias
consequências para a administração desportiva e a necessidade de ações administrativas e
jurídicas para combatê-lo.
PALAVRAS-CHAVE: doping; direito; administração.
INTRODUÇÃO
No contexto atual, o doping ilícito de um atleta pode ocasionar prejuízos desportivos,
econômicos e sociais. A organização de competições de diversas modalidades movimentam
alto volume de capital financeiro num ambiente de marketing, entretenimento e consumo.
Ressalta-se que o desporto moderno de alto rendimento envolve um número considerável de
profissionais de forma direta e indireta e se constituiu num segmento econômico muito
importante para as sociedades – gera empregos, promove circulação de bens e capital, tem
reflexos nos aspectos social e educacional. Sua relevância alcançou o interesse estatal no
âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A justificativa do estudo se fundamentou na necessidade de verificar a evolução das
ações disponíveis para o sistema combater o doping ilícito nas competições de alto
rendimento. Como objetivo geral, avaliar as atuações dos atletas e das entidades responsáveis
pela organização dos desportos nos âmbitos administrativo e jurídico para coibir tal ilícito.
Para dar subsídios aos aspectos principais da pesquisa, foram considerados o histórico de
casos de doping em competições relevantes, a legislação brasileira e suas alterações, as
sanções aplicadas para atletas e entidades infratores, os meios disponíveis para atletas e
1
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entidades no combate ao ilícito e as repercussões do doping nas esferas desportiva,
administrativa e jurídica, por meio da pesquisa da jurisprudência de tribunais nacionais,
reportagens, pesquisas de livros e revistas.
REPERCUSSÃO NA ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA
A prática do doping ilícito e seu controle devem ser abordados numa perspectiva
histórica. Inicialmente, as razões do uso de substâncias ilícitas pelos atletas se limitava à
questão do êxito em suas respectivas práticas desportivas. Com o poder socioeconômico
alcançado por diversas modalidades, a referência financeira aliada aos resultados dos atletas
deu dinâmica à busca de melhores condições tecnológicas para coibir o mencionado uso
ilícito. No desporto moderno, informações sobre a sofisticação atual das práticas de dopagem
e a evolução das técnicas de análise para o seu controle passaram a ser tópicos essenciais.
Na atualidade, a performance do atleta pode proporcionar retorno financeiro para
clubes, entidades e patrocinadores. Como a mídia fornece maior espaço aos vencedores, os
controles de dopagem ganham maior evidência e investimentos em tecnologia. Além da
capacidade analítica, o laboratório deve apresentar sistema de gestão que garanta a qualidade
de seus resultados. A avaliação do desempenho das operações e equipamentos é uma
constante, garantindo que todos os passos do tratamento das amostras tenham sido realizados
com qualidade. Esse sistema também envolve a chamada custódia da amostra e
rastreabilidade das análises e documentos. É necessário controlar os responsáveis por cada
manipulação e por cada documento recebido, gerado, ou enviado pelo laboratório. É
necessário demonstrar que as análises sempre fornecerão resultados confiáveis e que toda a
instrumentação foi calibrada frente a padrões internacionalmente aceitos. Deve garantir o
correto arquivamento e pronto acesso a toda documentação, submetendo-se regularmente à
auditoria por órgãos certificadores.
Cada entidade de organização de um desporto tem autonomia para definir a sua
listagem de drogas consideradas ilícitas (VIANA, 1994). Geralmente, as entidades seguem as
orientações do Comitê Olímpico Internacional (COI)2. Após o teste, realizado de acordo com
as regras das competições desportivas nacionais e internacionais, o atleta identificado em

2

A depender de normas estabelecidas para a filiação das entidades nacionais junto às supranacionais.

exame de controle deve ser suspenso preventivamente para que seja elaborado um processo
para avaliar o caso concreto.
A questão tecnológica influi nos resultados dos exames. Drogas mais sofisticadas são
elaboradas para que o seu uso não seja identificado pelos laboratórios. O COI e outras
entidades mundiais passaram a arquivar materiais colhidos dos atletas para exames
posteriores. Atualmente, um desportista pode ter o seu resultado contestado anos depois do
evento. No atletismo, temos o exemplo da perda da medalha de ouro da equipe da Jamaica no
revezamento 4 x 100m na Olimpíada de 2008, em Pequim (China). O atleta Usain Bolt perdeu
o seu recorde de nove medalhas de ouro em olimpíadas com a cassação de sua medalha de
ouro após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em 2018, devido ao exame “positivo”
do corredor Nesta Carter, membro da equipe.
Do ponto de vista administrativo, para cada atleta que desrespeita as regras para
vencer existem outros que são superados. Há prejuízo técnico e financeiro, considerando as
premiações estipuladas por entidades nacionais, governos e patrocinadores.
Ressalta-se que o doping de um atleta pode ser lícito. A equipe médica responsável
pelo atleta deve informar previamente o uso de medicamento que contenha determinada
substância proibida e a sua razão terapêutica com a comprovação de não haver aumento de
rendimento do atleta em sua modalidade e verificar a anuência do órgão responsável.
REPERCUSSÃO NO DIREITO
Em sede processual, todo atleta tem o seu direito de defesa resguardado e pode fazer
uso de exame contraprova. Cabe recurso dentro das próprias entidades, de acordo com
estatutos de cada órgão, e para entidades internacionais, como a Corte Arbitral do Esporte
(CAS). No Brasil, os casos de doping são julgados nos tribunais desportivos das federações
regionais e das confederações nacionais, com recurso ao Superior Tribunal de Justiça
Desportiva das modalidades. Somente após observada a decisão final da justiça desportiva, a
questão pode ser apreciada pelo Poder Judiciário em conformidade com o art. 217, parágrafo
1º, da Constituição Federal. Em Portugal, a análise e julgamento são feitos pelo Tribunal
Arbitral do Desporto.
Em caso de uso de drogas recreativas, o atleta não deixa de ser punido. Seus resultados
podem não ser anulados, mas a sua punição é necessária em razão de o atleta ser um exemplo

para a sociedade e de haver riscos para a sua própria integridade física com a utilização de
substâncias proibidas na prática do desporto de alto rendimento.
Para os atletas que são flagrados pelo uso de substâncias proibidas cujo objetivo visa o
aumento do seu rendimento desportivo, a punição engloba a anulação de seus resultados
(especialmente em desportos individuais), com a cassação de recordes e medalhas, além de
suspensão das competições e ao banimento do desporto em caso de reincidência.
Devido ao nível de importância alcançado pelo desporto nas sociedades, a matéria
desportiva tem sido analisada pelos tribunais dos estados em seu âmbito cível e penal.
Considerando Brasil e Portugal, as questões penais são de competência do Poder Judiciário.
No Brasil, os atletas prejudicados não têm o hábito de recorrer ao Poder Judiciário
para reaver as perdas provenientes da manipulação de resultados, seja na área cível, seja na
área penal. O atleta que obtém resultados com a utilização de substâncias proibidas a fim de
melhorar a sua performance, em princípio, no desporto de alto rendimento, comete o crime de
estelionato (art. 171, Código Penal brasileiro - CP). O atleta infrator obtém vantagem
desportiva, imediata, e, vantagem financeira, mediata. Também foi verificado que o
Ministério Público (com atribuição) não tem histórico de interpor tais ações, considerando
que o crime indicado é de ação penal pública incondicionada.
Entretanto, o processo penal brasileiro admite a ação penal privada subsidiária da
pública em caso de inércia do Ministério Público com atribuição – art. 29, Código de
Processo Penal. Em princípio, o atleta que tenha participado de uma competição cujo
vencedor tenha sido desclassificado por doping pode interpor esta ação por tratar-se de vítima
de estelionato. Também são vítimas as entidades desportivas organizadoras do evento, que
gastam em exames para evitar este tipo de fraude. Verifica-se que praticamente inexistem, na
jurisprudência brasileira, julgados sobre tais tipos de ação penal ou mesmo ações cíveis
reparatórias pelos danos causados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O precedente aberto pela desclassificação da equipe da Jamaica na prova do 4 x 100m,
em 2008, demonstra um avanço no âmbito da administração e da justiça desportivas por
disponibilizar novas técnicas para casos anteriores de modo a caracterizar que não há
prescrição para a punição do doping ilícito no desporto. Entretanto, nos aspectos cível e penal,

os prazos de prescrição definidos pela legislação podem inviabilizar a interposição de ações.
O Poder Judiciário tem prerrogativa legal de permitir o fim do trâmite processual na Justiça
Desportiva para analisar os casos concretos. A punibilidade nos casos de doping é assunto de
competência da Justiça Desportiva. Atualmente, combater o este ilícito não se resume a
desclassificar o autor. Existem outras questões no contexto. A prescrição é um obstáculo nos
ramos cível e penal. O art. 109, III, CP, define 12 anos para a prescrição da pena máxima do
estelionato. Também deve ser analisada a extraterritorialidade da lei penal brasileira em casos
de crime cometidos contra brasileiros no exterior – observadas as disposições do art. 7º do CP.
No Código Civil em vigor, o art. 206, parágrafo 3º, inciso V, indica o prazo de três anos de
prescrição para a reparação civil.
Há corrente doutrinária a defender a criminalização do doping no Brasil (CARDOSO,
2017). Entendo que a legislação atual já tenha disposição legal no art. 171, CP – por ser
possível apontar a vantagem patrimonial nas premiações para o infrator e para outras pessoas:
treinadores e patrocinadores. Ressalta-se que a inclusão de novas substâncias nas listas de
proibições das entidades responsáveis determina que o Direito deva respeitar o princípio da
reserva legal: punição dos casos ocorridos após a inclusão.
O comportamento dos atletas e demais profissionais lesados em casos de doping é
tópico para debater. É necessário obter informações para saber a razão da inércia dos atletas
prejudicados e o que pode ser feito politicamente para incentivar a propositura de ações que
favoreçam o sistema de combate ao doping ilícito. Uma possibilidade seria a disciplina de
Direito Desportivo nas universidades de Educação Física para transmissão de conhecimento e
aprimoramento na formação profissional.

DOPING IN LAW AND SPORTS ADMINISTRATION
ABSTRACT
The work aimed to assess the impact of illicit doping on sports law and administration. The
theme is relevant because it covers economic, social and legal issues related to the use of
prohibited substances in high performance sport. Historical and jurisprudential research has
been carried out on cases in competitions. The study indicated serious consequences for the
sports administration and the need for administrative and legal actions to combat it.
KEYWORDS: doping; law; administration.

EL DOPAJE EN EL DERECHO Y EN LA ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVA
RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del dopaje ilícito en el derecho y en la
administración deportiva. El tema es relevante porque cubre tópicos económicos, sociales y
legales pertinentes al uso de sustancias prohibidas en el deporte de alto nivel. Se han
realizado investigaciones históricas y jurisprudenciales sobre casos en competiciones. El
estudio señaló graves consecuencias para la administración deportiva y la necesidad de
acciones administrativas y legales para combatirlo.
PALABRAS CLAVES: dopaje; derecho; administración.
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RESUMO
Objetiva analisar as manifestações do esporte contidas nas bases legais que o regulamentam
e o caracterizam nos países da América Latina, captando a correlação com a formação. De
natureza qualitativa, utiliza o método comparativo e o paradigma indiciário como
abordagem. 14 países compartilham ao menos uma manifestação, o que revela
características de aproximação. Evidencia-se que esses são traços de uma região singular e,
ao mesmo tempo, igual, configurando no esporte uma identidade latina.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Bases Legais; América Latina.
INTRODUÇÃO
As discussões acerca do esporte são multifacetadas e as interpretações sobre o que é
esse fenômeno e qual o seu papel se desenvolvem com uma polissemia teórica e conceitual
(PUIG; HEINEMAN, 1991; TUBINO, 2006). Dessa forma, compreendemos que o fenômeno
esporte é amplo, perpassa por diversos campos, dentre estes, o das políticas públicas.
Esse movimento também se revela nas Ciências do Esporte, seja no campo das
práticas e da gestão (COSTA, 1999; ARBENA; LaFRANCE, 2002), seja no campo de
produção acadêmica. Assim, entendemos que é importante explorar outros contextos no camp
das políticas do esporte, sobretudo na América Latina, região que carrega consigo traços de
uma identidade constituída por meio dos 18 países de colonização espanhola, que se expandiu
desde o sul até o norte, além do Haiti com colonização francesa e o Brasil, majoritariamente
português.
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Ao falar dos países sul-americanos, Costa (1999) destaca que essa combinação de
diferentes valores culturais e interpretações dão pluralismo as práticas e ao que está
relacionado com o esporte nessa região.
Para Arbena e LaFrance (2002), o desenvolvimento contemporâneo do esporte na
América Latina e no Caribe faz parte da constituição desses povos, por isso, deve considerar
três principais fontes: os jogos indígenas e a recreação, as atividades introduzidas pelos
colonizadores e as práticas modernas difundidas no atlântico norte, principalmente
influenciadas por ingleses e americanos. De igual modo, Bravo, D’Amico e Parrish (2016), ao
abordarem a temática da organização do esporte na América Latina, também destacam sua
correlação com a política, a gestão e os contextos culturais diversificados.
Assim, questionamos: quais as leis que fundamentam políticas esportivas no âmbito da
formação profissional e do fomento as práticas em contexto latino? Dessa forma, objetivamos,
nesse estudo, identificar e analisar as manifestações do esporte contidas nas principais bases
legais que o regulamentam e o caracterizam nos países da América Latina, captando a
correlação com a formação para atuação com este.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo de natureza exploratória e documental (CELARD,
2012). Utiliza a análise crítico-documental, o método comparativo (BLOCH, 1998) e o
paradigma indiciário (GINZBURG, 2002) como abordagem teórico-metodológica.
Nossas fontes são compostas pelas Leis oficiais e documentos legais sobre
regulamentação do esporte de 19 países da América Latina,2 localizadas de maneira online
nas plataformas digitais de cada governo. Nos propomos a questionar as fontes e fazê-las
falar, buscando compreendê-las e não as julgar. Assim, questionamos: a) Quais os objetivos
centrais? b) Quais as categorias/manifestações do esporte? c) De que maneira fala sobre a
formação para o esporte?
Utilizamos o software gephi como instrumento de auxílio nas análises e representação
gráfica dos achados, gerando a Figura 1. Dessa maneira, compreendendo as fontes como
artefatos culturalmente construídos e repletos de intencionalidades, não nos interessou julgálas, mas interrogá-las, analisamos os vestígios e indícios deixados nas pistas e sinais trazidos
2
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pelos diferentes contextos que abordam a legislação sobre o esporte em cada país na América
Latina.
O ESPORTE E SUAS MANIFESTAÇÕES LATINAS
Nossas análises possuem um fio condutor que se mostra, de maneira geral, na
correlação entre as leis/políticas, as manifestações do esporte, a formação profissional e os
possíveis campos de atuação. Uma pista dessa configuração fica evidenciada nas
nomenclaturas/manifestações esportivas presentes em cada país, conforme exposto no Figura
1 a seguir.
Figura 1 – Países e manifestações do esporte

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 1, produzida no software gephi, trata-se uma representação gráfica que
evidencia a correlação entre os países (identificados por 19 nós) e as manifestações do esporte
apresentadas nas leis de cada um (identificados por 50 arestas). Uma análise a ser feita diz
respeito a essas nomenclaturas, que são estabelecidas como as maneiras de manifestação do
esporte em cada país. Os sinais captados na observação dos nomes e das ligações
estabelecidas entre as arestas da figura nos dão indícios sobre uma possível identidade latina
que se estabelece no trato do esporte em alguns contextos. Assim, temos um grupo com 14
países que compartilham entre si pelo menos uma manifestação com nomenclatura igual.3
Aqui dois casos nos chamam atenção, no primeiro, nota-se que o Brasil e o Paraguai
possuem uma aproximação, não só geográfica, mas também nos nomes das manifestações
quando traduzidos. De igual modo, México e Honduras também apresentam as mesmas
nomenclaturas em suas arestas. Nessa última situação específica, a partir da leitura das fontes,
percebemos que a lei hondurenha possuiu como base de construção a lei mexicana, tendo,
inclusive, trechos iguais em ambos os documentos.
É importante compreender que as manifestações evidenciam os prováveis campos de
trabalho para atuação com o esporte. Assim, pensar os seu objetivos e direcionamentos em
conjunto com as políticas de formação de profissionais nos países é fundamental. Nesse caso,
é preciso estar atento também às legislações educacionais.
Dialogamos com Castellani Filho (2019), ao expor que a recente extinção do
Ministério do Esporte no maior país da América Latina e a não elaboração de uma política
esportiva clara para este, enfraquecem o desenvolvimento das políticas públicas esportivas e
sua implementação na prática. Isso também tem um impacto nas perspectivas e no modo
como os profissionais da área são formados e se formam, uma vez que, não podemos
desvencilhar a formação para o esporte das políticas esportivas, mesmo que estas ainda não
abordem a temática de maneira clara, já que em muitos contextos cabe a área da educação
desenvolver tal papel.
Não à toa, percebemos em nossas análises, que dois, dos três países que apresentam
uma política pública esportiva nacional, pensada a longo prazo e detalhada, possuem um
ministério específico para o esporte. O Chile com a Política Nacional de Actividad física y
3

Optamos em manter os nomes na forma e idioma original, como estão apresentados nas fontes.

Deporte, estabelecida para o período de 2016 a 2020, e a Colômbia com a Política Pública
Nacional Para el Desarrollo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y El
Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia um Territorio de paz, estipulada para 10 anos, de
2018 a 2028.
Além dessas, a Costa Rica também disponibiliza a Ponadraf que, de igual modo a
Colômbia, é pensada a longo prazo, entre 2020 e 2030. Corroborando com Cuevas Galicia
(2019), concebemos que as políticas esportivas devem cada vez mais se consolidar no campo
das políticas públicas, impulsionando mecanismos de colaboração e formação, atentando para
a gestão compartilhada e descentralizada, se desenvolvendo por meio do diálogo com o
mercado e as necessidades das populações, objetivando o desenvolvimento social e humano e
levando em consideração o esporte como conceito abarcador e amplo.
Conforme expõem os documentos, apenas o Chile e a Colômbia possuem um
ministério específico para o esporte. Na Argentina ele está no Ministerio de turismo y
deportes, na Bolívia no Ministerio de la salud y deporte, na Nicarágua no Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte e na Venezuela fica a cargo do Ministerio del poder Popular.
Nos casos de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Panamá e Peru os órgãos máximo de
gestão são chamados de Institutos de deportes. No Brasil, Equador, Paraguai, República
Dominicana e Uruguai ele se constitui por meio de uma secretaria especial. Na Guatemala é
de responsabilidade do Sistema Nacional de Cultura Física e, no México, da Conade.
Também é preciso evidenciar a forte presença da perspectiva de “formação esportiva”
que tangencia a maioria das leis analisadas, em alguns casos ela faz parte dos principais
objetivos da política de esporte do país. Podemos ver esse movimento materializado também
nas nomenclaturas das manifestações da Bolívia, Colômbia e Equador, com a presença do
Deporte Formativo, que visa a formação de atletas e percebe o esporte como elemento
transformador.
Em El Salvador e na Nicarágua localizamos exemplos singulares, onde o termo
Formación Deportiva é proposto na lei e engloba tanto a formação de profissionais (para o
esporte) como de praticantes e atletas nos diferentes níveis (pelo esporte).
Ressaltamos que a diferenciação entre formação esportiva e formação para o esporte
também se mostra importante, sobretudo nessa etapa que legisla sobre o esporte. Muitas vezes
esses conceitos se confundem na leitura das legislações e se apresentam de maneira diferente.

No Paraguai, por exemplo, a formação de atletas e a iniciação esportiva é conceituada por
Formación para el Deporte, já no Brasil temos a manifestação do Desporto de Formação.
É preciso entender que ambas as visões se relacionam a todo momento (formação
esportiva e formação para o esporte), porém, as propostas de formação profissional devem ser
pensadas de forma separada, uma vez que, se estabelecem como um campo formativo. Nesse
sentido, a prescrição nas leis possui um papel fundamental pois, além de delimitar os
conceitos, ela acarreta no direcionamento de políticas públicas para o desenvolvimento do
esporte e da própria EF nos países.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivamos, nesse estudo, identificar e analisar as principais bases legais que
regulamentam e caracterizam o esporte nos países da América Latina. Para tal, realizamos
uma pesquisa documental, por meio de busca avançada online nas bases de dados
governamentais de cada país. Após localização e seleção das fontes disponíveis, levantamos
uma série de questionamentos a elas e chegamos ao número final de 19 países.
Notamos que 14 países compartilham entre si ao menos uma manifestação com nome
igual, o que revela traços de uma possível comunicação e aproximação entre essas nações.
Outro fator que ficou evidenciado, é que esses são traços da uma região geopolítica que se
constituiu ao longo dos anos por meio de suas singularidades e, ao mesmo tempo, suas
igualdades, transformando-as em identidade, identidade latina.
Desse modo, o esporte, como fenômeno constituinte do próprio processo civilizatório
(ELIAS, 1989), deve ser visto, tratado e analisado como um dos importantes configuradores
dessa identidade, uma vez que, na contemporaneidade ele se mostra como um sistema aberto,
diversificado e tem impacto no cotiando e consequente desenvolvimento das sociedades
(PUIG; HEINEMAN, 1991). Por fim, indicamos continuidade no objeto aqui evidenciado,
com estudos que abordem o contexto latino.

SPORT IN LATIN AMERICA AND IT’S MANIFESTATIONS: AN
ANALYSIS OF LAWS
ABSTRACT
It aims to analyze the manifestations of sport contained in the legal bases that regulate and
characterize it in Latin America countries, capturing the correlation with training. It a
qualitative study, uses the comparative method and the evidential paradigm as an approach.
14 countries share at least one manifestation among themselves, which reveals traces of
closeness. It is evident that these are traits of a unique and, at the same time, equal region,
configuring a Latin identity in sport.
KEYWORDS: Sport; Laws; Latin America.

EL DEPORTE EN AMÉRICA LATINA Y SUS MANIFESTACIONES:
UN ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
RESUMEN
Tiene como objetivo analizar las manifestaciones del deporte contenidas en las bases legales
que lo regulan y caracterizan en los países de América Latina, captando la correlación con
la formación. De naturaleza cualitativa, utiliza el método comparativo y el paradigma
indiciario. 14 países comparten al menos una manifestación, que revela características de
aproximación. Es evidente que estos son rasgos de una región singular y, a la vez,
igualitaria, configurando una identidad latina en el deporte.
PALABRAS CLAVES: Deporte; Disposiciones Legales; América Latina.
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RESUMO
O objetivo foi analisar o financiamento e gasto do orçamento público federal com a
infraestrutura urbana de esporte e lazer de 2004 a 2019. A pesquisa se caracteriza como
descritivo-exploratória, qualitativa, desenvolvida a partir de levantamento documental. Ao
longo do tempo oscilaram bastante os referidos gastos, tendo eles sofrido
contingenciamentos. O direcionamento dos recursos se deu, principalmente, com grandes
eventos esportivos e estiveram concentrados na região sudeste.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Infraestrutura Urbana; e Orçamento de Esporte e
Lazer.

INTRODUÇÃO
O debate sobre o tema da infraestrutura urbana está diretamente associado à discussão
sobre os sistemas de serviços públicos de uma cidade. Um dos elementos que compõe o
espaço urbano são as infraestruturas relacionados às práticas de esporte e lazer, em geral estes
estão associados aos espaços e equipamentos de lazer (RECHIA, 2017; MARCELLINO et
al., 2007). De acordo com Rechia (2017), nas cidades os parques públicos, as praças, os
centros culturais/esportivos e as escolas são os espaços privilegiados para as práticas de
esporte e lazer.
Segundo dados do IBGE (2017), apenas 37,9% dos brasileiros de 15 anos ou mais
praticaram esporte ou atividade física em 2015, sendo que daqueles 39,0% realizam a prática
1
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em instalações esportivas com acesso gratuito ou em espaço público aberto com
equipamentos esportivos.
A existência de infraestrutura urbana de esporte e lazer é importante para o acesso às
práticas de esporte e lazer, no entanto, é insuficiente. Questões como violência, uso abusivo
de drogas, escassez de ações efetivas de políticas públicas de esporte e lazer, de gestão e
administração dos espaços e equipamentos são fatores inibidores de sua apropriação
(RECHIA, 2017).
Diferentes pesquisas apontam que o principal gasto do orçamento federal com esporte
e lazer foi para Infraestrutura (MASCARENHAS, 2016; CARNEIRO; MASCARENHAS,
2018; CARNEIRO; ATHAYDE; MASCARENHAS, 2019). A partir destes elementos fica
evidente a necessidade de pesquisa científica sobre o financiamento para infraestrutura de
esporte e lazer pelo Governo Federal. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o
financiamento e gasto do orçamento público federal com a infraestrutura urbana de esporte e
lazer de 2004 a 2019
METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritivo-exploratória, de cunho
qualitativo, desenvolvida a partir de levantamento documental, sendo o recorte temporal de
2004 a 2019. A coleta de dados foi realizada no conjunto de dados da execução orçamentária
presentes no SIGA Brasil (SENADO FEDERAL, 2020). A análise dos dados foi realizada a
partir da proposta metodológica desenvolvida por Carneiro e Mascarenhas (2018), tendo por
base os indicadores: a) fontes de financiamento; b) magnitude do gasto; e c) direcionamento
do gasto.

Os dados financeiros foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços –

Disponibilidade Interna (IGP-DI), a partir da Calculadora do cidadão (BANCO CENTRAL
DO BRASIL, 2020), a preços de dezembro de 2019.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Para identificar os recursos gastos com infraestrutura de esporte e lazer foi utilizada a
classificação funcional-programática, em que foram buscamos os recursos da Função
Desporto e Lazer (FDL) e das subfunções “Desporto de Rendimento”, “Desporto

Comunitário” e “Lazer”, separando as “ações” voltadas à infraestrutura de esporte e lazer
(Figura 1).
Figura 1 - Gasto das diferentes funções com infraestrutura de esporte e lazer - série 2004-2019

Fonte: SENADO FEDERAL (2020).

Dos R$ 4.836,12 milhões gastos com infraestrutura de esporte e lazer de 2004 a 2019,
a maioria foi fruto da FDL, foram R$ 3.644,05 milhões, representando 75,35%.
Institucionalmente, estes recursos foram direcionados de 2004 a 2018 para o ME e em 2019
para a Secretaria Especial do Esporte (SEE), vinculada ao Ministério da Cidadania.
Foi alocado nas subfunções R$ 1.192,07 milhões, representando 24,65%, tendo sido:
R$ 877,79 mil para Defesa Nacional (Ministério da Defesa) voltado à preparação e realização
dos Jogos Mundiais Militares 2011; R$ 188,61 mil para Educação (Ministério da Educação)
para implantação e adequação de estruturas esportivas escolares; e R$ 125,67 mil para Cultura
(Ministério da Cultura) direcionado à ação de implantação de espaços integrados de esporte,
cultura, lazer e serviços públicos (Praças dos Esportes e da Cultura).

O ME/SEE tem ficado ao longo do tempo com a maior parte dos recursos
orçamentário (CARNEIRO; ATHAYDE; MASCARENHAS, 2019), reverberando na
concentração dos recursos de infraestrutura.
Ainda sobre as fontes de financiamento, identificamos que 95,36% do total investido
foi fruto de recursos ordinários – valores que são aplicados discricionariamente e recolhidos
via Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados e desvinculação de recursos
da União. Além disso, 3,99% foram originados de Contribuições sobre concursos de
prognósticos e loterias e os demais 0,65% foram de outros tributos. O montante de
financiamento de infraestrutura de esporte e lazer por recursos ordinários se deve em grande
parte às emendas parlamentares, isto é, recursos que os parlamentares direcionam para
diferentes políticas públicas, dando eles prioridade aquelas que envolvem infraestruturas
(MASCARENHAS, 2016).
Figura 2 - Planejamento e execução orçamentária de infraestrutura de esporte e lazer - série 2004-2019

Fonte: SENADO FEDERAL (2020).

A magnitude do gasto se refere ao volume, variação e proporção do gasto de uma
determinada política pública. Na Figura 2 é apresentado o planejamento e execução
orçamentária de infraestrutura de esporte e lazer de 2004 a 2019.
Ao longo do tempo, pode ser identificado que no total o valor dos recursos
Autorizados foi 24,69% maior que o valor da Dotação Inicial, demonstrando que houve
créditos adicionais no período, elemento que foi regra, exceção foi 2005, quando houve
bloqueio. Embora o valor Autorizado tenha aumentado em relação a Dotação Inicial, no
momento da primeira etapa da execução orçamentária (Empenho), o valor foi 38,46% menor
que o Autorizado, gerando assim um contingenciamento de R$ 13.462,82 milhões dos
recursos que seriam gastos com infraestrutura de esporte e lazer. Em todos os anos o
Empenho foi inferior ao Autorizado.
Apenas 22,45% do Empenho e 13,81% do Autorizado foi Liquidado, demonstrando
que a menor parte do que foi planejado gastar e do que foi contratado de fato se efetivou
como gasto de infraestrutura de esporte e lazer. Foram R$ 16.708,86 milhões de recursos
Empenhados que deixaram de ser Liquidados, isto é, o contingenciamento para o referido
gasto se deu, principalmente, entre a contratação dos bens/serviços e sua realização. As ações
de infraestrutura de esporte e lazer foram aquelas que sofreram mais com contingenciamentos
dos recursos de esporte e lazer (CARNEIRO; MASCARENHAS, 2018; CARNEIRO;
ATHAYDE; MASCARENHAS, 2019).
Chama atenção que o gasto com infraestrutura de esporte e lazer teve grande oscilação
ao longo do tempo, tanto que em 2007 ele foi de R$ 1.806,33 milhões e em 2019 de R$ 11,91
milhões. Essa grande oscilação não é exclusividade deste tipo de gasto orçamentário, mas se
faz presente no setor de esporte e lazer como um todo (CARNEIRO; MASCARENHAS,
2018).
Ao longo do período analisado 39,73% do gasto com as políticas públicas de esporte e
lazer foram direcionados para infraestrutura, ratificando a priorização deste tipo de gasto no
orçamento do setor (MASCARENHAS, 2016; CARNEIRO; ATHAYDE; MASCARENHAS,
2019). A participação de infraestrutura no orçamento de esporte e lazer variou bastante ao
longo do tempo, enquanto em alguns anos seu gasto esteve acima de 49,00% do referido
orçamento (2007, 2010 e 2011), houve anos em que o percentual foi menor que 5,00% (2008,
2012 e 2019).

Tendo por base o indicador direção do gasto, buscamos analisar para onde foram
encaminhados os gastos com infraestrutura de esporte e lazer a partir de três categorias:
Grandes Eventos; Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (EELIS); e Esporte de Alto
Rendimento (EAR) – estas emergiram a partir dos diferentes gastos com infraestrutura no
período analisado (Figura 3).
Figura 3 - Direcionamento do gasto com infraestrutura de esporte e lazer - Série 2004-2019

Fonte: SENADO FEDERAL (2020).

A categoria Grandes Eventos foi o maior gasto com infraestrutura ao longo de 2004 a
2019, foram R$ 3.229,22 milhões, o que correspondeu à 66,77% de tudo que foi gasto com
infraestrutura de esporte e lazer. Foram: R$ 1.189,99 milhões para os Jogos Panamericanos e
Parapanamericanos Rio 2007 gastos de 2004 a 2007; R$ 877,79 milhões gastos com o Jogos
Mundiais Militares 2011 de 2009 a 2011; R$ 15,20 milhões para a Copa do Mundo 2014 de
2010 a 2013; e R$ 1.146,23 para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 de 2010 a
2016. Estudos como o de Carneiro e Mascarenhas (2018) apontam que o gasto com a

realização dos Grandes Eventos, também se fez presente nas fontes extraorçamentárias e de
gastos tributários.
A maior parte dos Grandes eventos terem sido realizados no Rio de Janeiro, contribuiu
para que somente a região sudeste do Brasil ficasse com 94,77% de tudo que foi gasto com
infraestrutura de esporte e lazer. As outras regiões geográficas contaram com 9,96% do gasto
com infraestrutura de esporte e lazer, tendo sido: Nordeste (4,88%), Sul (2,63%), CentroOeste (1,29%) e Norte (1,16%). Chama atenção a falta de equidade na distribuição dos
recursos para as diferentes regiões geográficas do país.
A categoria EELIS se refere as infraestruturas voltadas às práticas de esporte no
contexto educacional e lazer, tendo sido gastos com elas R$ 1.329,68 milhões, havendo uma
grande oscilação de gasto. A categoria EAR está vinculada as infraestruturas articuladas à
preparação e ao treinamento de atletas de alto rendimento e foram financiadas apenas pelo
ME, tendo sido a categoria que menos recebeu recursos, eles totalizaram R$ 277,24 milhões
no período.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal órgão que direcionou recursos para infraestruturas de esporte e lazer foi o
ME/SEE, a partir, sobretudo, de recursos ordinários e fruto de emendas parlamentes. Houve
bastante oscilação dos recursos, tendo o referido gasto sofrido com contingenciamentos.
O direcionamento dos recursos de infraestrutura de esporte e lazer se deu,
sobremaneira, para a realização dos Grandes Eventos esportivos, fazendo com que a maior
parte do investimento ficasse na região sudeste do país. Dessarte, os gastos com infraestrutura
de prática esportiva como direito (EELIS), bem como voltados ao treinamento de atletas
(EAR) foram secundarizados, haja vista os Grandes Eventos terem sido o foco, estando estes
comprometidos com interesses políticos e econômicos, e não com os interesses sociais mais
amplos.

THE FINANCING OF URBAN SPORT AND LEISURE
INFRASTRUCTURE IN BRAZIL IN THE FEDERAL BUDGET FROM
2004 TO 2019
ABSTRACT
The objective was to analyze the financing and spending of the federal public budget on
urban infrastructure for sport and leisure from 2004 to 2019. The research is characterized
as descriptive-exploratory, qualitative, developed from a documentary survey. Over time,
these expenses fluctuated a lot, having suffered restrictions. The allocation of resources took
place mainly with large sporting events and were concentrated in the Southeast region.
KEYWORDS: Public Policies; Urban infrastructure; and Sports and Leisure Budget.

FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE
DEPORTE Y OCIO EN BRASIL EN EL PRESUPUESTO FEDERAL DE
2004 A 2019
RESUMEN
El objetivo fue analizar el financiamiento y gasto del presupuesto público federal en
infraestructura urbana de deporte y ocio de 2004 a 2019. La investigación se caracteriza por
ser descriptiva-exploratoria, cualitativa, desarrollada a partir de una encuesta documental.
Con el tiempo, estos gastos fluctuaron mucho, habiendo sufrido restricciones. La asignación
de recursos se realizó principalmente con grandes eventos deportivos y se concentró en la
región Sudeste.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; Infraestructura urbana; y Presupuesto de Deportes
y Ocio.
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O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER NO
ESTADO DE GOIÁS DE 2003 A 20181
Fernando Henrique Silva Carneiro,
Instituto Federal de Goiás (IFG)
RESUMO
O objetivo foi analisar o financiamento da política de esporte e lazer pelo Governo do Estado
de Goiás de 2003 a 2018. A pesquisa teve caráter quanti-qualitativo, foi um estudo descritivo
apoiado em documentos. Os resultados encontrados demonstram que a maior parte do
financiamento do esporte e lazer foi a partir de recursos da AGEL/SESEL, houve oscilação
do gasto e a maior parte dele foi direcionado para Infraestrutura e Pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; financiamento público; esporte e lazer.
INTRODUÇÃO
O esporte e o lazer conquistaram a condição de direito a partir da Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988). Dessa forma, o Estado brasileiro em suas diferentes esferas
(federal, estadual, distrital e municipal) deve promover políticas públicas voltadas ao setor.
No âmbito do Estado de Goiás, foi criada em 31 de dezembro de 2002 a Agência
Goiana de Esporte e Lazer (AGEL) – com a extinção do Conselho Estadual de Desporto e
Lazer e do Fundo Estadual de Esportes –, órgão este que ficou responsável pela política de
esporte e lazer em Goiás de 2003 a 2014 (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2002). Já
de 2015 a 2018 ficou responsável por aquela a Superintendência Executiva Subsecretaria de
Esporte e Lazer (SESEL), órgão subordinado à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
(GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2014).
A gestão das políticas públicas de esporte em Goiás de 2003 a 2018 se deu sob a
hegemonia do mesmo grupo político que governou o Estado ao longo de 1999 a 2018, sob a
liderança de Marconi Perillo, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Marconi
Perillo foi governador de 1999 à 2006 e de 2011 à 2018, seus vice-governadores viraram
governadores, Alcides Rodrigues (Partido Progressista – PP) foi de 2006 à 2011 e José Eliton
Júnior (PSDB) foi em 2018.
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Para que as políticas públicas se materializem é necessário recursos públicos,
elemento que também é essencial nas políticas públicas de esporte lazer. Entretanto, Pereira et
al. (2020) identificou que a maior parte dos estudos sobre financiamento esportivo se referem
ao governo federal. No âmbito de Goiás, localizamos apenas três estudos que tratam do
financiamento de esporte e lazer (NASCIMENTO et al., 2020; PARREIRA; VALIM, 2019;
VISNHEISKI; ANES, 2006). O objetivo da pesquisa foi analisar o financiamento da política
de esporte e lazer pelo Governo do Estado de Goiás no período de 2003 a 2018.
METODOLOGIA
Esta pesquisa tem um caráter quanti- qualitativo, sendo um estudo descritivo e se
apoiou em pesquisa documental. O período de análise é de 2003 a 2018, estando relacionado
ao período de governo sob a liderança política de Marconi Perillo. Os dados orçamentários
são apresentados a partir da liquidação da despesa, isto é, a partir da confirmação que o bem
foi entregue ou serviço realizado.
A coleta de dados foi realizada nos Planos Plurianuais (PPAs) 2000-2003, 2004-2007,
2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019 (SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, 2020);
e no Portal da Transparência do Estado de Goiás (CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO DE GOIÁS, 2020). Os dados foram analisados tendo como ponto de partida a
proposta de metodologia crítica de análise do financiamento do esporte desenvolvida por
Carneiro e Mascarenhas (2018), sendo utilizados os indicadores: fontes de financiamento;
magnitude do gasto; e direcionamento do gasto. Os dados financeiros foram deflacionados,
tendo por base o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), média anual,
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a preços de dezembro de 2018.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Ao longo de 2003 a 2018 houve 8 diferentes unidades orçamentárias que tiveram
recursos destinados para esporte e lazer. Na Tabela 1, são apresentados os gastos com esporte
e lazer pela classificação institucional, isto é, pelas unidades orçamentárias.

Tabela 1 – Financiamento do esporte e lazer por unidade orçamentária – série 2003-2018

Fonte: Controladoria Geral do Estado De Goiás (2020). Elaboração própria.
Obs.: Valores liquidados; valores deflacionados pelo IGP-DI a preços de dezembro de 2018, valores em milhões
de R$.

A AGEL (2003-2014) e a SESEL (2015-2018) foram as unidades orçamentárias que
mais receberam recursos, 63,02% do total de recursos. Além disso, a AGEL foi responsável
pela gestão de recursos do FUNESD (Fundo Especial de Reestruturação do Estádio Serra
Dourada) (R$ 17,63 milhões), do FERAIS (Fundo Especial de Reestruturação do Autódromo
Internacional Ayrton Senna) (R$1,72 milhão) e do PROTENGE (Fundo de Proteção Social do
Estado de Goiás) para o Bolsa Esporte/PRÓ-ATLETA (R$ 7,98 milhões). Já a SESEL ficou
responsável pela gestão do PROTENGE para o Bolsa Esporte/PRÓ-ATLETA (R$ 8,01
milhões) e do Fundo de Esporte (R$ 32,88 milhões). Dessarte, AGEL e SESEL ficaram
responsáveis pela gestão de R$ 613,90 milhões, isto é, 70,90% de todo recurso orçamentário
para o esporte.
A AGETOP (Agência Goiana de Transportes e Obras) ficou com 28,96% dos recursos
no período, a maior parte esteve relacionado a construção e reforma de infraestrutura de
esporte e lazer (ginásios, quadras, campos futebol etc.). A Goiás Turismo (Agência Estadual

de Turismo) teve R$ 1,34 milhão, recurso que foi voltado à gestão e manutenção do
Autódromo Ayrton Senna.
Em relação a magnitude do gasto com esporte e lazer é possível notar pela Tabela 1
que o esporte e lazer teve R$ 865,88 milhões ao longo de 2003 a 2018, a média de gasto foi
de R$ 54,12 milhões por ano. Em 2005, 2007, 2010, 2013, 2014 e 2016 os gastos
orçamentários com esporte e lazer ficaram acima da média, com pico em 2014. Além disso,
no período a média de gasto com esporte e lazer em relação ao orçamento público total do
Governo do Estado de Goiás foi de 0,27%, o maior percentual foi 0,68% em 2014 e de 0,02%
em 2015. O percentual médio ficou longe das propostas da I, II e III Conferências Nacionais
do Esporte de os estados gastarem 1% ou 1,5% do orçamento público com esporte e lazer
(MINISTÉRIO DO ESPORTE, S. D.).
Para analisar o direcionamento do gasto com esporte e lazer, partimos dos programas
do setor que ao longo de 2003 a 2018 estiveram presentes nos PPAs, eles podem ser vistos no
Quadro 1.
Quadro 1 – Os programas de esporte nos Planos Plurianuais de 2003 a 2019

Fonte: Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás (2020). Elaboração própria.

A partir dos PPAs emergiram as categorias Esporte de Alto Rendimento (EAR) e
Esporte e Lazer Para Todos (ELPT). Nos dados de gastos orçamentários com esporte e lazer
foi identificado recursos significativos para outras 3 categorias, Infraestrutura, Gestão e
Pessoal – esta última se depreendeu da categoria Gestão, vez era a maioria dos recursos. A
distribuição destes recursos nestas categorias pode ser vista na Tabela 2.

Tabela 2 – Direcionamento do gasto com esporte e lazer por categoria – série 2003-2018

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Goiás (2020). Elaboração própria.
Obs.: Valores liquidados; valores deflacionados pelo IGP-DI a preços de dezembro de 2018, valores em milhões
de R$.

A categoria de gasto com mais recurso foi de Infraestrutura (37,81%), isto é, recursos
para construção, reforma e/ou manutenção das instalações de esporte e lazer no Estado de
Goiás. A maior parte destes gastos (74,62%) foi com a construção e/ou reforma de três
grandes infraestruturas, o Centro de Excelência do Esporte (R$ 153,36 milhões), o
Autódromo Ayrton Senna (R$ 43,37 milhões) e Estádio Serra Dourada (R$ 24,76 milhões).
Nascimento et al. (2020) já havia identificado este foco de gasto em seu estudo. Carneiro,
Athayde e Mascarenhas (2019) também apontam que infraestrutura foi o principal gasto do
Ministério do Esporte ao longo de 2003 a 2018.
O segundo maior gasto (35,56%) foi com Pessoal, ou seja, gastos com pagamento de
servidores ligados a AGEL e com pessoal terceirizado para realização de eventos. Chama
atenção que a partir de 2015 diminuiu bastante o gasto com Pessoal, isso se deve a extinção
da AGEL e criação da SESEL.
O terceiro maior gasto (15,09%) foi com ELPT, esta categoria se refere a programa,
projetos e ações voltados a garantia do direito ao esporte e lazer, abarcando ações como:
participação, apoio e realização de eventos; transferências de recursos da Lei Pelé para

municípios; execução de programas de esporte e lazer federais; aquisição de materiais; e
programas contínuos de esporte e lazer. Somente a realização dos Jogos Abertos de Goiás
ficou com 37,88% do gasto de EPT, ou seja, a prioridade foi um evento que acontece
anualmente.
O quarto maior gasto (6,29%) foi com Gestão, isto é, recursos com despesas para
atividades meios (água, energia elétrica, segurança, telefonia, segurança, transporte, materiais
de escritório etc.) para que as políticas de esporte e lazer fossem desenvolvidas. Se tivéssemos
agregado o gasto de Gestão com Pessoal, como realizado pelo estudo de Carneiro, Athayde e
Mascarenhas (2019), ele seria o maior gasto.
A categoria que teve menor gasto (5,25%) foi EAR, ela se refere a ações voltadas ao
apoio a atletas e instituições vinculadas ao EAR e apoio e realização de eventos. O principal
gasto com foi com o Programa Bolsa Esporte/PRÓ-ATLETA (R$ 23,83 milhões) e apoio e
realização de eventos esportivos (R$ 17,23 milhões).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados demonstraram que a maior parte dos recursos para a política de esporte e
lazer foram provenientes da AGEL/SESEL, sendo elas responsáveis por outros recursos
(FUNESD, PROTEGE, FERAIS e Fundo de Esporte), também outros órgãos, a AGETOP e a
Goiás Turismo, direcionaram recursos para o setor. A mudança da AGEL para a SESEL teve
implicações direta sobre o financiamento das políticas de esporte e lazer.
Houve grande oscilação nos recursos para o esporte e lazer, sendo que estes não
estiveram entre as prioridades de gasto do governo estadual, tendo os recursos gasto com
esporte ficado longe das propostas das Conferências Nacionais do Esporte. Sobre o
direcionamento dos recursos foi identificado que a prioridade foi o gasto com Infraestrutura e
Pessoal, tendo ficado em segundo plano o gasto com ELPT, Gestão e EAR.

FINANCING THE SPORTS AND LEISURE POLICY IN THE STATE OF
GOIÁS FROM 2003 TO 2018
ABSTRACT
The objective was to analyze the financing of the sport and leisure policy by the Government
of the State of Goiás from 2003 to 2018. The research was quantitative and qualitative, it was
a descriptive study supported by documents. The results found show that most of the funding
for sport and leisure came from resources from AGEL/SESEL, there was an oscillation in
spending and most of it was directed to Infrastructure and Personnel.
KEYWORDS: public policies; public funding; sports and leisure.

FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA DEPORTIVA Y OCIO EN EL
ESTADO DE GOIÁS DE 2003 A 2018
RESUMEN
El objetivo fue analizar la financiación de la política de deporte y ocio por parte del
Gobierno del Estado de Goiás de 2003 a 2018. La investigación fue cuantitativa y cualitativa,
fue un estudio descriptivo sustentado en documentos. Los resultados encontrados muestran
que la mayor parte de la financiación para el deporte y el ocio provino de recursos de
AGEL/SESEL, hubo una oscilación en el gasto y la mayor parte se dirigió a Infraestructuras
y Personal.
PALABRAS CLAVES: políticas públicas; fondos públicos; deportes y ocio.

REFERÊNCIAS
ANES, R. R. M.; VISNHIESKI, C. S. Política Públicas de Esporte e Lazer em Goiás: análise
sobre a prática de gestores da Agência Goiana de Esporte e Lazer. 2006. In: CONGOCE, V e
CONCOCE, II, Goiânia, 2006. Anais... Goiânia: CBCE, 2006, p. 1-11. CD-ROM.
BRASIL. Constituição Federal do Brasil, de 5 outubro de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 abr. 2020.
CARNEIRO, F. H. S.; ATHAYDE, P. F. A.; MASCARENHAS, F. Era uma vez um
ministério do esporte...: seu financiamento e gasto nos governos Lula, Dilma e Temer.
Motrivivência, v. 31, n. 60, p. 01-22, 2019.
CARNEIRO, F. H. S.; MASCARENHAS, F. O financiamento esportivo brasileiro: proposta
de metodologia crítica de análise. E-legis, n. esp., 2018.

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS. Portal da Transparência do
Estado
de
Goiás.
2020.
Disponível
em:
http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/gastos-governamentais/gastosgovernamentais. Acesso em: 20 abr. 2020.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Lei nº 14.383, de 31 de dezembro de 2002.
Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/81948. Acesso em: 20
abr. 2020.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Lei nº 18.687, de 03 de dezembro de 2014.
Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90948. Acesso em: 20
abr. 2020.
MINISTÉRIO DO ESPORTE. III Conferência Nacional do Esporte – Por um time
chamado
Brasil.
S.
D.
Disponível
em:
http://www2.esporte.gov.br/conferencianacional/default.jsp. Acesso em: 20 abr. 2020.
NASCIMENTO, O. A. S. et al. O financiamento público estadual do esporte no Estado de
Goiás. Pensar a Prática, v. 23, p. 1-22, 2020.
PARREIRA, F. R.; VALIM, J. P. PROESPORTE e a política de incentivo ao esporte na
gestão estadual de Goiás: um estudo descritivo sobre os limites e as possibilidades existentes
nas políticas públicas para o esporte goiano. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v.
7, n. 3, p. 115-130, 2019.
PEREIRA, C. C. et al. O financiamento do esporte no periodismo científico brasileiro: uma
revisão sistemática. Motrivivência, v. 32, n. 62, p. 01-22, 2020.
SALVADOR, E. Financiamento tributário da política social no pós-Real. In: SALVADOR, E.
et al. (Orgs.). Financeirização, fundo público e política social. São Paulo: Cortez, 2012. pp.
123-152.
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS. Plano
Plurianual. 2020. Disponível em: http://www.economia.go.gov.br/planejamento/planoplurianual.html. Acesso em: 20 abr. 2020.

O OCASO DA POLÍTICA ESPORTIVA BRASILEIRA NO GOVERNO
BOLSONARO 1
Frederico Jorge Saad Guirra,
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Fernando Henrique Silva Carneiro,
Instituto Federal de Goiás (IFG)
Lino Castellani Filho,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
RESUMO
O Ministério do Esporte, extinto em 2019, rebaixou o trato da política esportiva a uma
Secretaria Especial subordinada ao Ministério da Cidadania e Ação Social, passando a
ocupar lugar mais que secundário, pela queda de braços entre a ala militar e a ideológica,
provocando uma inércia na política esportiva nacional. Os fatos desencadeados nesta
Secretaria revelam seu ‘ocaso’ e o das políticas esportivas e de lazer, no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Política Esportiva; Esporte.
INTRODUÇÃO
O ano de 2020 ficará, entre nós, marcado por duas lógicas pandêmicas. Uma, sanitária,
de escala mundial. Outra, política, nacional. A primeira delas, a do COVID-19, rapidamente
se espalhou pelo mundo, atingindo no Brasil em junho de 2021, a aterradora marca dos 490
mil óbitos.
Ao aportar em terras tupiniquins, a pandemia sanitária se deparou com sua coirmã,
centrada em preceitos econômicos ultraneoliberais reveladores de crescimento pífio do PIB,
em 2019 (1,1%), traduzido pela política econômica nacional. Em paralelo, avultavam-se
questões de natureza sociopolítica, explicitadoras de valores conservadores no campo da
moral e negacionistas no campo do conhecimento humano.
A política esportiva não poderia deixar de ser afetada pelos quadros pandêmicos
assinalados.
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Buscando entender a inércia da Secretaria Especial do Esporte, em setembro de 2019, o
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), no XXI Congresso Brasileiro de Ciências
do Esporte (CONBRACE) e VI Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE) –
organizou, por meio do Grupo de Trabalho Temático (GTT) de Políticas Públicas, Mesa de
Debate intitulada “Política Esportiva no país da ‘Pátria Amada Brasil’: Cidadania ou
Militarização?”, com a participação de dois estudiosos do assunto e do Secretário Especial
Adjunto da Secretaria Especial do Esporte, Cel. Marco Aurélio Souto, que apesar do
entusiasmo na ocasião, não conseguiu materializar sua agenda.
Delineia-se aqui o objetivo deste estudo, analisar a política esportiva nacional a partir
da criação da Secretaria Nacional de Esporte, e a hipótese de seu ocaso no Governo
Bolsonaro, ratificando o entendimento de que a queda de braços travada entre a ala ideológica
e a militar, no Planalto, tem interferido nas ações da Secretaria, inclusive em programas
desenvolvidos pelas Forças Armadas como o Programa Atletas de Alto Rendimento e o
Programa Forças no Esporte.
UM GOVERNO SITIADO ENTRE DOIS CAMPOS DE INFERÊNCIA: IDEOLÓGICA X
POLÍTICA
A maioria das “nossas” Forças Armadas compõe, ao lado da burguesia nacional e
internacional (industrial e financeira), da grande mídia, de setores do judiciário e do
legislativo nacional, o que estamos chamando de campo de inferência política do governo
Bolsonaro2. Com o “terceiro andar” do Planalto completamente militarizado, tais segmentos
possuem em comum a defesa intransigente da doutrina liberal, em sua expressão máxima, o
ultraneoliberalismo. Qualquer governo que assuma políticas que visem caminhos diferentes é
um inimigo a ser combatido e, se necessário, eliminado3.
Já o campo de inferência ideológica tem como guru Olavo de Carvalho, para seus
adoradores, filósofo, para os demais, embusteiro. Nesse campo se encontram os filhos de
Bolsonaro, ao lado daqueles ligados ao fundamentalismo neopentecostal, como Damares

Para o Professor Eduardo Costa Pinto, In: MARTINS FILHO (2021), a diferença entre os Olavistasbolsonaristas, e os militares, é de forma, e não de conteúdo. Enquanto o primeiro núcleo deseja
realizar uma “revolução de direita”, o segundo busca realizar também mudanças profundas, mas de
forma planejada, estruturada.
3
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Alves, Milton Ribeiro, Onyx Lorenzoni, e Osmar Terra, em grande medida responsáveis pelas
teses negacionistas.
A INÉRCIA DA SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE EM NÚMEROS
De acordo com Carneiro, Athayde e Mascarenhas (2019) de 2003 à 2018, a pasta do
esporte ficou em média com 0,039% dos recursos do Orçamento federal, já em 2019 este
percentual foi de 0,006% e em 2020 de 0,003% (SENADO FEDERAL, 2020). Em 2019, a
SEE teve R$ 225,25 milhões e o Ministério da Defesa teve R$ R$ 12,28 milhões, em 2020,
estas pastas ficaram respectivamente, com R$ 130,04 milhões e R$ 4,76 milhões.
Segundo Transparência do Esporte (2021), a principal ação da SEE, em 2019 e 2020,
foi a denominada “Concessão do Bolsa Atleta”, ficando com 44,40% de todos os recursos. A
ação “Gestão e manutenção do Legado Olímpico e Paraolímpico”, responsabilidade da
“Autoridade de Governança do Legado Olímpico” ficou com 20,64% dos recursos da SEE. O
atual Secretário Especial do Esporte (Marcelo Reis Magalhães) foi o responsável pela AGLO
em 2019 e 2020. Parte importante de recursos da Secretaria foi destinada ao
“Desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de esporte, educação, lazer, inclusão social
e legado social”, abarcando 15,37%.
Dos recursos alocados pelo Ministério da Defesa nas subfunções vinculadas à função
desporto e lazer, em 2019 houve direcionamento apenas para a ação de “Apoio à participação
nos 7º Jogos Mundiais Militares”, R$ 12,28 milhões. Já em 2020 foram criadas duas novas
ações: “Desenvolvimento do desporto nacional e militar” (R$ 2,46 milhões) e “Apoio das
Forças Armadas à inclusão social e a valorização da cidadania” (R$ 2,31 milhões)
(TRANSPARÊNCIA NO ESPORTE, 2021).
O OCASO DA SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE EM MEIO À DISPUTA ENTRE
AS ALAS POLÍTICA/MILITAR E A IDEOLÓGICA DO GOVERNO
Mesmo com o fim do Ministério do Esporte, acreditávamos que o Esporte Militar
gozaria de prestígio dentre as ações governamentais, principalmente 1) pela presença de
Generais e Coronéis no Planalto; e 2) pelo sucesso da reinserção do Esporte Militar na
política esportiva nacional. (GUIRRA; CASTELLANI FILHO, 2015). O prestígio não veio, e
o que se presencia é a contaminação do Ministério da Cidadania e da SEE pelo vírus da

disputa travada entre as alas política/militar e ideológica, por cargos no Planalto, levando ao
ocaso as políticas de esporte e lazer.
Logo no início do governo, em 2019, um integrante do campo de inferência militar, o
General da reserva Marco Aurélio Costa Vieira, foi anunciado para a Secretaria Especial do
Esporte. Vieira, foi exonerado após ficar apenas 107 dias à frente da pasta, após travar queda
de braço com o Ministro Osmar Terra, por participar de reunião, com o presidente, sem a
presença do ministro, reclamando da ausência de autonomia nas contratações.
Nos bastidores, o Pastor Evangélico João Manoel Santos Souza do (MDB), seria o
indicado, sendo o cargo um agrado do presidente ao partido, chave na reforma da previdência.
A trama não surtiu efeito, principalmente após repercussão negativa junto aos atletas
olímpicos. Assim, em abril de 2019, Terra nomeia o General Décio dos Santos Brasil, exchefe do CCFEx – Centro de Capacitação Física do Exército -, como secretário, tendo como
adjunto o Coronel Marco Aurélio Souto de Araújo, nome que agradou o meio esportivo por
sua ligação a realização dos V JMMs no Brasil, e com o PAAR.
Décio Brasil ficou apenas dez meses no cargo, sendo exonerado pelo então ministro
Onyx Lorenzoni, da ala ideológica do governo. A não renovação da existência da AGLO, em
junho de 2020, e a não aceitação dos nomes indicados pela secretaria, abriram caminho para
que Marcelo Reis Magalhães, padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro e velho conhecido
da família presidencial, fosse nomeado como diretor, em dezembro. O Coronel Marco
Aurélio Souto de Araújo, que participou de mesa no CONBRACE em 2019, disse ser o
Marcelo desconhecido por nós. [...] perdemos essa queda de braço. Perdemos para quem?4
Esse cenário é revelador da perda de forças da ala política/militar dentro da SEE, e ao
robustecimento da ala ideológica, com a chegada de Marcelo Reis Magalhães. Nota-se
também uma descaracterização da pasta, agora comandada por um jornalista, tendo como
credenciais quinze anos de experiência no setor esportivo como consultor.
Dois programas de sucesso, O PAAR e o PROFESP, também foram afetados. O
PAAR, viu seu orçamento despencar de R$ 10 milhões, em 2019, para R$ 600 mil em 2020, o
menor aporte desde o lançamento do Programa, em 20085. O PROFESP, durante o período
Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/padrinho-de-flavio-indicadopara-secretaria-de-esportes-nunca-foi-trabalhar-no-cargo-anterior/. Acesso em 15/06/2021.
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da pandemia da Covid 19, utiliza o orçamento para a distribuição de kits de cestas básicas, em
parceria com o Ministério da Cidadania6, descaracterizando por completo o caráter primeiro
do programa, atender crianças em áreas de vulnerabilidade social por meio de reforço escolar
e atividades esportivas.
O protagonismo de Lorenzoni, e a escolha de Magalhães para a SEE, fortalecem a tese
de que a queda de braços travada no seio da SEE tinha como inimigos a serem vencidos, os
militares Vieira e Décio Brasil, e que agora, a casa estaria em ordem, nas mãos da ala
ideológica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste estudo, buscamos reforçar a validade da tese do ocaso das políticas
esportivas e de lazer, tendo como epicentro o embate entre as alas política/militar e
ideológica, presentes no cerne do governo bolsonarista. A perda de status do Esporte e sua
vinculação ao Ministério da Cidadania, tornaram suas ações submissas às decisões do
Deputado Federal Osmar Terra (MDB), primeiro nomeado da pasta, e pertencente a ala
ideológica do governo.
As presenças dos militares Marco Aurélio Vieira da Costa, e Décio Brasil, integrantes
da ala militar, desencadearam uma queda de braços entre o Ministro Osmar Terra e os
generais mencionados na SEE, barrando as ações da Secretaria, levando à perda substancial
de força dos militares, e a um aumento da força da ala ideológica, pela presença de Marcelo
Reis Magalhães, padrinho de Flávio Bolsonaro.
A chegada de Magalhães à AGLO, liberando recursos para esta ação, o credenciou
para assumir a SEE. A redução do orçamento da pasta é efeito talvez secundário da queda de
braços na Secretaria, embora a política econômica capitaneada pelo “posto Ypiranga”,
sinalizaria o seu ocaso como algo inevitável. Já a guerra encetada entre as alas aqui citadas,
pode, sim, ser a responsável pelo ocaso das políticas esportivas e de lazer, como pela
fragilização dos programas em que as Forças Armadas, figuram como protagonistas, como o
PAAR e o PROFESP.

Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/governo-vai-ampliar-programaforcas-do-esporte. Acesso e, 09/05/2021.
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THE DECLINE OF BRAZILIAN SPORTS POLICY UNDER THE
BOLONARO ADMINISTRATION
SUMMARY
The Ministry of Sports, extinguished in 2019, degraded the treatment of sports policy to a
Special Secretariat subordinated to the Ministry of Citizenship and Social Action, occupying
a more than secondary place due to the momentum among the military and ideological wing,
causing an inertia in national sports policy. The events triggered in this Secretariat reveal its
"decline" and that of sports and leisure policies in Brazil.
KEY WORDS: Public Policy; Sports Policy; Sports.

EL OCASO DE LA POLÍTICA DEPORTIVA BRASILEÑA EN EL
GOBIERNO DE BOLSONARO
RESUMEN
El Ministerio de Deportes, extinguido en 2019, degradó el tratamiento de la política
deportiva a una Secretaría Especial subordinada al Ministerio de Ciudadanía y Acción
Social, ocupando un lugar más que secundario, debido al pulso entre el ala militar e
ideológica, provocando una inercia en la política deportiva nacional. Los hechos
desencadenados en esta Secretaría revelan su "ocaso" y el de las políticas deportivas y de
ocio en Brasil.
PALABRAS CLAVES: Política pública; política deportiva; deportes.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi mapear o local de iniciação esportiva dos atletas brasileiros de
atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e destacar as Bolsas Atleta concedidas à eles. Fez-se
uma pesquisa documental nos sites do Comitê Olímpico Brasileiro e do Ministério do
Esporte. O grupo amostral foi de 67 atletas sendo 36 do sexo masculino e 31 do feminino. Os
resultados apontam que o principal local de iniciação esportiva foi a escola, e que menos da
metade dos atletas receberam Bolsa Atleta.
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Esportiva; Atletas Olímpicos Brasileiros; Atletismo;
INTRODUÇÃO
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil contou com uma delegação recorde de 465
atletas, sendo 209 mulheres e 256 homens, dos quais 67 competiram nas diversas provas do

1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

atletismo, isto é, corridas de velocidade, meio fundo, fundo, barreiras, revezamentos, marcha
atlética, saltos, lançamentos, arremesso e provas combinadas.
A quantidade de participantes para este evento chamou a atenção, e fez suscitar
dúvidas sobre onde estes atletas estariam sendo formados e como as políticas públicas
relacionadas ao esporte poderiam, ou não, estar influenciando nessa formação e manutenção
de talentos.
Acredita-se que diversos esportes têm núcleos/origens e exercem influência no
desenvolvimento de cada modalidade, visto que, são facilitadores do surgimento de atletas.
Além disso, a implementação e/ou investimento de políticas públicas otimizaria os recursos
proporcionando mais assertividade, facilitando o alcance dos objetivos propostos pelas
confederações e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
As políticas públicas contribuem para a permanência e o desenvolvimento do atleta de
alto rendimento. Assim é importante a discussão em seu entorno visto que, investimentos nos
núcleos de iniciação podem ser fatores determinantes na descoberta de talentos.
Diante desses entendimentos o objetivo traçado foi identificar o local de iniciação
esportiva dos atletas olímpicos brasileiros que participaram das provas de atletismo nos Jogos
Olímpicos Rio 2016, e de destacar o total de “Bolsas-Atleta” concedidas à modalidade dentro
do ciclo olímpico.
MÉTODO

O presente estudo caracteriza-se como qualitativo, ocupando-se das questões da

realidade, direcionando-se, portanto, a compreensão e elucidação do processo das relações
sociais. Desta forma, a investigação qualitativa pode ser dirigida por diferentes caminhos, que
neste caso, terá a análise documental como norteadora, a qual busca angariar informações de
forma fidedigna e uniforme (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Entende-se que a análise
documental, “consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma finalidade
específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e simultânea de
informação (...)”. (MOREIRA, 2005, p.98).
No intuito de desvelar a origem dos atletas olímpicos do atletismo brasileiro
participantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram analisados documentos oficiais referentes
às convocações e os sites do Comitê Olímpico Internacional (COI) e Comitê Olímpico

Brasileiro (COB) que permitiram através de cruzamento de dados realizar a investigação. De
maneira complementar, consultamos sites de confederações, sites particulares dos atletas e
realizamos contatos com as federações para verificar dados específicos dos atletas.
Analisou-se, também, o Relatório Oficial produzido pelo COI referente às provas das
Olimpíadas de 2016, para construir a lista dos atletas brasileiros que efetivamente
competiram. Como critério de exclusão, desconsideramos atletas estrangeiros, lesionados e
outros atletas que não participaram de nenhuma prova. Logo, a amostra do estudo totalizou 67
atletas ativos.
Referente às políticas públicas foi selecionado o Programa “Bolsa Atleta”. Para isto,
foram analisados relatórios anuais emitidos pelo Ministério do Esporte no seu website, além
do Banco de dados do Programa Inteligência Esportiva (IE) da UFPR/Ministério do Esporte,
no qual estão cadastrados os atletas beneficiados oficialmente pelo programa Bolsa-Atleta.
Assim, com a composição da amostra elucidada, adicionada aos registros efetivos do
Programa “Bolsa Atleta” e os dados do IE, estruturaram-se os dados analisados através do
método proposto, que compõem este trabalho.
Importante destacar que esta pesquisa possui a aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE- UERJ), a partir do número CAAE
18921319.2.0000.5282.
RESULTADOS
A partir do material analisado, foi definido o local que proporcionou ao atleta a
oportunidade de praticar tal modalidade esportiva e a política pública/fomento que ele utilizou
para seguir sua carreira. Em seguida numa análise por similitude, os atletas foram divididos
em categorias: escola, clube, academia/escolinha, projeto social, outros.
Dos 67 atletas de atletismo que participaram da pesquisa, 31 eram do sexo feminino e
36 do sexo masculino, contudo não foram encontradas informações acerca da iniciação
esportiva de 8 atletas, 6 do sexo masculino e 2 do sexo feminino.
Com os 59 atletas restantes, a análise dos dados encontrados mostrou que a Escola se
apresentou como principal “celeiro” da modalidade, ou seja, o local onde a maioria teve o
primeiro contato com o atletismo, sendo eles 28 atletas, ou 47,5%. Em segundo lugar ficou
com os Projetos Sociais, com 12 atletas ou 20,3%. As Academias e Escolinhas, ficaram em

terceiro com 7 atletas ou 11,9%, e outros locais com 7 atletas ou 11,9%, também. Por fim, os
Clubes proporcionaram a iniciação esportiva de apenas 5 atletas ou 8,5%.
Figura 1- Categorização dos atletas por local de iniciação

Fonte: os autores

Figura 2- Iniciação esportiva
Atletas Rio 2016
Bolsas
% Atletas
Fonte: Inteligência Esportiva
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No que concerne ao programa Bolsa Atleta, menos da metade dos atletas participantes
da edição dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram contemplados durante o ciclo olímpico. As
bolsas concedidas correspondem, principalmente, às categorias Olímpicas, Internacional,
Nacional e Pódio. No ano de 2013 apenas 27 atletas receberam apoio do programa, ou seja,
47%, e nenhuma bolsa Pódio foi concedida. Em 2014 esse valor foi um pouco diferente,
totalizando 25 atletas e 7 bolsas Pódio. Ou seja, 37% da amostra dessa pesquisa. Já em 2015,
27 atletas ou 40% deles puderam contar com o fomento sendo 11 bolsas da categoria Pódio.
No ano olímpico o número de solicitações de bolsas deferidas foi o menor dentro do ciclo,

sendo 23 bolsas concedidas, contemplando 34% dos atletas, sendo que apenas dois foram
agraciados com a bolsa pódio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados sobre a origem dos atletas apontam para a surpreendente fatia
de quase metade da delegação de Atletismo dos jogos Rio 2016, oriunda de escolas, fato que
não vai de encontro à cultura nacional de ter nos clubes o principal agente formador de
atletas.
Uma pesquisa realizada na escola de Educação Física e Esporte da USP, aponta
justamente para este fato, contudo com o inconveniente dos clubes não realizarem a formação
do atleta de maneira adequada o que traz um impacto negativo na formação dos mesmos no
Brasil, já que não há, também, uma base esportiva desenvolvida relacionada às escolas e
universidades capazes de assumir esse papel. Outro fato apontado é a distância existente entre
os centros de inteligência esportiva de universidades e a prática diária relacionada a formação
de atletas. (NETTO, 2019).
A distribuição de bolsas atletas e bolsas pódio se apresentaram não como um estímulo
a formação de atletas, mas sim como um prêmio para a aqueles que se destacam, já que seus
critérios de cessão priorizam aqueles que já tem formação sedimentada e configuram entre os
melhores, não contribuindo assim para à iniciação esportiva.
Nesse sentido tais políticas se apresentam como uma solução emergencial para as
limitações e desorganização da formação esportiva no Brasil, configurando como uma ajuda
bem vinda e necessária para muitos atletas, que mesmo em nível internacional sofrem com
falta de apoio e investimento por parte dos clubes, federações e confederações.
A perpetuação deste tipo de política, dirá ainda se sua criação faz parte de um
programa de estado que pode ser mais desenvolvido, ou, caso contrário, concluir-se-á que foi
apenas uma necessidade eleitoreira momentânea, dado o projeto esportivo no qual o Brasil
embarcou tendo como marco inicial os Jogos Pan-Americanos de 2007 e final os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.
Por fim, cabe aqui a orientação de novos estudos para entender que escolas tem se
destacado na formação de atletas e que tipo de trabalho tem sido realizado nesse sentido.

Necessário, se fazem também, novos estudos sobre o, bolsa atleta, com a criação de novas
propostas que possam fazê-lo realmente fomentar a formação de atletas.

ORIGIN OF ATHLETES IN BRAZIL: A CASE STUDY OF THE RIO
2016 OLYMPIC GAMES
ABSTRACT
This research aim was to map the sports initiation locations of Brazilian athletics athletes in
Rio 2016 Games and highlight the Scholarships awarded to them. A documentary research
was carried out on the websites of the Brazilian Olympic Committee and the Ministry of
Sports. The sample group consisted of 67 athletes, 36 men and 31 women. The results show
that the main place of sports initiation was the school and less than half of the athletes
received Scholarships.
KEYWORDS: Sports Initiation; Brazilian Olympic Athletes; Athletics.

ORIGEN DE LOS ATLETAS EN BRASIL: UN ESTUDIO DE CASO DE
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016
RESUMEN
Esta investigación mapeó los sitios de iniciación deportiva de los atletas brasileños de
atletismo en los Juegos Río 2016 y destacó las Becas Atletas otorgadas. Se realizó una
investigación documental en los sitios web del Comité Olímpico Brasileño y Ministerio de
Deporte. La muestra consistió en 67 atletas, 36 hombres y 31 mujeres. Los resultados
muestran que el lugar principal de iniciación deportiva fue la escuela y que menos de la
mitad de los deportistas recibieron Bolsa Atleta.
PALABRAS CLAVES: Iniciación deportiva; Atletas Olímpicos Brasileños; Atletismo.
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PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E DE LAZER:
UM ESTUDO DA SME/POA1
Luis Felipe Silveira,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Marco Paulo Stigger,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
RESUMO
Nessa comunicação propomos apresentar como a noção de projeto proposta por Gilberto
Velho contribuiu na interpretação dos dados etnográficos. Os dados utilizados foram
produzidos a partir de uma etnografia multilocal no serviço público de esporte e de lazer de
Porto Alegre. Apontamos que, a partir da noção de projeto, foi possível identificar diferentes
projetos em ação e em processos de disputa no contexto observado.
PALAVRAS-CHAVE: Gilberto Velho; Projeto; Políticas públicas.

INTRODUÇÃO
Este resumo aborda alguns resultados elaborados a partir do processo de análise e de
escrita da tese de doutorado defendida em janeiro de 2021. A referida pesquisa insere-se no
campo das políticas públicas de esporte e de lazer ao contribuir com a compreensão acerca
das tensões referentes à diminuição do Estado e ao acesso aos direitos sociais no contexto do
processo de extinção da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer (SME) de Porto
Alegre.
No ano de 2017 a SME foi extinta após um processo de disputa entre o Governo, que
buscava a aprovação de uma reforma administrativa que propunha a sua extinção, e um grupo
de professores concursados e de usuários dos serviços públicos que buscava a manutenção.
Apesar de uma significativa mobilização para a manutenção da secretaria na estrutura
administrativa municipal, o executivo não mudou sua proposta.
Nessa comunicação apresentamos como a noção de projeto proposta por Gilberto
Velho contribuiu na interpretação dos dados etnográficos.
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METODOLOGIA
Os dados foram produzidos por meio de uma etnografia multilocal (MARCUS, 2001),
caracterizada como participação observante (WACQUANT, 2002). Um dos autores desse
texto figurou com um duplo papel: o de professor que atuava em atividades de esporte e de
lazer na SME e o de pesquisador que investigava esse espaço social.
PROJETOS COLETIVOS/COLETIVOS DE PROJETOS
Durante o processo etnográfico pudemos perceber que havia uma certa nostalgia
acerca da SME que estava recorrentemente presente nas narrativas das pessoas que estavam
no campo, principalmente naquelas pessoas que estavam há alguns anos nesse espaço. Nos
registros dos diários de campo recorrentemente havia menções, de diferentes pessoas, que se
referiam ao trabalho da SME como algo homogêneo, como um projeto bem estruturado que
conduzia as Políticas Públicas de Esporte e de Lazer (PPEL) em uma direção particular.
A partir dessa percepção, realizamos um conjunto de entrevistas com professores que
atuavam na SME, alguns desde a década de 80, outros há um pouco mais de uma década.
Essas entrevistas nos mostraram que havia, desde o período em pudemos apreender a partir
das narrativas dos sujeitos entrevistados, um contexto de muitas divergências e de muitas
disputas. Apesar disso, quando se discutia a abordagem concreta dos professores no cotidiano
das suas atuações e intervenções nas PPEL, havia muitas ações em direções comuns. Essa
leitura do espaço social observado nos conduziram à noção de projeto utilizada por Gilberto
Velho que, segundo o autor, é uma “conduta organizada para atingir finalidades específicas”
(VELHO, 2013, p.65).
A partir dela pudemos constatar que havia um projeto que atribui sentido e alguma
direção comum às ações dos professores que atuam nas PPEL, constatação que chamei de
Projeto Coletivo/Coletivo de Projetos. Também observamos que isso ocorreu devido ao tipo
de vínculo, duradouro e estável, que esses servidores têm com o trabalho que desempenham.
Nesse Projeto Coletivo/Coletivo de Projetos, o principal tipo de atividade são as sistemáticas,
que possibilitam a criação de laços entre os usuários e o serviço público, favorecendo a
materialização dessas políticas na perspectiva dos direitos sociais.

PROJETOS EM DISPUTA
Com a perspectiva de extinção da SME, as pessoas que compartilhavam o Projeto
Coletivo/Coletivo de Projetos começaram a se organizar no sentido de buscar a manutenção
da secretaria acreditando que, somente com o status político de secretaria, seria possível
manter os serviços na perspectiva dos direitos sociais. Em sentido oposto, propondo a
extinção da pasta, atuava o Projeto do Governo. Durante o trabalho de campo fomos
percebendo que o foco do Projeto do Governo estava na gestão administrativa da PPEL, com
uma perspectiva neoliberal (redução do Estado), e não na materialização dos serviços
públicos de esporte e de lazer, como projetavam os professores.
No transcurso do trabalho de campo pudemos acompanhar inúmeras situações em que
foi possível interpretar a ação das pessoas olhando a partir da noção de projetos. No sentido
de ilustrar esse resumo, apresentaremos situações que ocorreram em campo, sendo duas
enquanto a proposta de reforma administrativa tramitava na Câmara Municipal de Porto
Alegre, e duas após a extinção da SME.
Situação 1: Aulão na Praça
Com o debate sobre a extinção da SME e a discussão sobre a possível redução/fim das atividades em praças e
parques, o Prefeito articulou uma visita a uma praça com um conjunto de moradores que frequentavam
atividades orientadas pela SME. Na tarde do dia 05/04/2017, Carlos, que era diretor de eventos por indicação do
Governo, ligou para a professora Clarisse, perguntando se tinham caixas de som e microfones para um “aulão
de ginástica” na quadra. A professora discordou, disse que não tinha o material e que não havia acordado isso
com a turma e com os professores da praça. Mesmo com a discordância, Carlos deslocou os equipamentos para
a praça. Próximo do horário da aula, a notícia de que o Prefeito iria comparecer se espalhou, muitas pessoas
começaram a se reunir. A imprensa apareceu na praça para cobrir o evento, Carlos e outros assessores, além dos
professores, estavam organizando as pessoas. O diretor de eventos, avisando que o Prefeito se atrasaria devido
ao trânsito, inicia o aulão. Pouco depois do início, durante uma das músicas animadas por Carlos, o Prefeito
chega correndo, de bermuda e camiseta de ginástica, pronto para “ministrar” a sua parte da aula. Marchezan
cursou alguns semestres do curso de Educação Física, e fez uso disso nessa oportunidade.

Situação 2: Visita ao Tesourinha

No dia 11/04/2017, a professora Sílvia, que era coordenadora do Tesourinha, recebeu uma ligação dizendo que
o Prefeito visitaria o ginásio no final do dia – não havia comunicado oficial. Com essa notícia, a professora
começou a mobilizar a comunidade, por meio da Associação dos Amigos do Ginásio Tesourinha (AAGITES),
para fazer um protesto. Alunos em conjunto com os professores penduraram cartazes e prepararam faixas com
os dizeres “Não à extinção da SME”. Antes da chegada do Prefeito, ocorreram algumas tensões entre as pessoas
que estavam no grupo “do Governo” e as pessoas que estavam no grupo “da SME”, por exemplo: Carlos
começou a retirar as faixas que estavam penduradas argumentando que ali não era o lugar para isso. Houve um
princípio de tumulto com uma das senhoras, aluna do Ginásio, que segurou uma das faixas dizendo que ele não
podia tirar. Outros alunos e um vereador intercederam em favor da manutenção da faixa, que permaneceu
pendurada. Uma cena representativa do encontro foi quando o Prefeito entrou cumprimentando os seus
apoiadores, dizendo que estava ali para desmentir que o Tesourinha seria fechado, no momento que tentou dar
um “beijo” no rosto de uma das senhoras que era integrante da AAGITES, ao se aproximar para dar o beijo ela
se afastou. A senhora comentou que, após a recusa dela, Marchezan disse “Assim tu não vai conseguir o que tu
quer!”.

Essas duas situações mostram o tensionamento entre o Projeto Coletivo/Coletivo de
Projetos e o Projeto do Governo. Na primeira situação o saldo para o Governo foi positivo,
pois o Prefeito conseguiu argumentar (e convencer) que as atividades na praça continuariam.
O Marchezan falou que “foi na praça para desmentir o que estavam dizendo, que a praça iria
fechar”. A comunidade participou de todos os momentos como uma “torcida”, vibrando com
as brincadeiras, escutando seus argumentos e tirando “selfies” com o “Professor Marchezan”.
Já na segunda situação, o resultado foi negativo para o Governo. Nesse encontro os
argumentos do prefeito não foram ouvidos pela comunidade, diferente do aulão na praça, a
comunidade ergueu barreiras em protesto contra o Projeto do Governo. No processo de
discussão sobre a extinção da SME, houve um consenso pela manutenção por parte dos
vereadores – cabia a eles a decisão. No entanto, algo ocorreu que mudou a posição de parte
dos parlamentares. Assim, a SME foi extinta. Não foi possível aprofundar a análise acerca dos
projetos dos vereadores, pois tivemos acesso restrito a esse campo.
Situação 3: A percepção da secretária
A secretária da pasta onde os serviços públicos de esporte e de lazer ficaram alocados, participou de um
encontro com os professores. Após abordar a sua visão como gestora, que priorizava os eventos, explica como
percebe o trabalho dos professores: “A outra forma é com os serviços que vocês oferecem aqui, que são os
professores, nas Unidades, nos equipamentos públicos, nas formas de se organizarem [...]. Esse trabalho é, na
minha opinião, é um trabalho de grande valor, mas é um trabalho que a gente não enxerga ele organizado [...].
Eu enxergo o Esporte como uma forma de relacionamento da cidade, através do esporte nos seus grandes e
médios eventos, e esse trabalho de vocês é peq... [ela interrompe a fala na palavra “pequeno” e continua]
precisa ser mais integrado com as outras políticas. [...] Precisa ser enxergado de uma forma mais integrada. [...]
Esse trabalho está longe de atingir todo o seu potencial” (DC, 2/4/2018).

Situação 4: O trabalho dos professores

Imediatamente após a fala da secretária, a professora Júlia se manifestou: “Elise, eu acho bem interessante
porque “esse” trabalho é a nossa base. “ESSE” trabalho, que aos olhos de quem comanda não consegue ainda
ser visto, é a nossa base, é o que tem de mais sólido da nossa ação. Na verdade, os eventos são um braço disso,
pra nós é algo que vem para colorir. Mas a base e a estrutura estão no trabalho dos locais, é ali que se constrói.
[...] A gente vai ter que conseguir conversar e tentar organizar de uma forma que possa ser visto por alguém que
não consegue estar no cotidiano. “Esse” é o nosso trabalho, isso é o que nos interessa [...] (DC, 2/4/2018).

As situações 3 e 4 ocorreram após a extinção da SME, e mostra que persistiam

projetos em direções divergentes. A secretária pautando o Projeto do Governo, e a fala da
professora Júlia defendendo o Projeto Coletivo/Coletivo de Projetos. Mesmo após a extinção,
foi possível perceber que o projeto “perdedor” no processo que disputa que ocorreu na
Câmara Municipal persistiu no trabalho cotidiano de implementação das atividades esportivas
e de lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise por meio da noção de projetos de Gilberto Velho, pudemos
observar a disputa entre dois projetos: de um lado, Projeto Coletivo/Coletivo de Projetos, de
outro, o Projeto do Governo. O primeiro, constituído e consolidado no serviço público de
esporte e de lazer de Porto Alegre; o segundo, fruto de uma proposta de reestruturação
administrativa que visava à redução do Estado, colocando os serviços públicos em segundo
plano, o que, reduzia o acesso ao esporte e ao lazer como direitos sociais, operando a partir da
“centralização administrativa”. Ao constatar que a atuação do governo estava mais interessada
nas questões administrativas, vinculadas à redução de custos, e distante do oferecimento de
serviços públicos para a população de Porto Alegre, que visa concretizar os direitos sociais ao
esporte e ao lazer, reunimos argumentos para afirmar que houve uma redução do horizonte de
acesso aos direitos sociais com a extinção da SME.
Ao buscar compreender os “projetos” que aparecem no trabalho etnográfico,
construímos uma espécie de ferramenta que nos ajuda a interpretar o que observamos em
campo. Concluímos, então, que a análise dos dados produzidos em campo, a partir dos
conceitos desenvolvidos por Gilberto Velho, se mostrou pertinente como uma teoria para
interpretação em uma perspectiva etnográfica.

SPORT AND LEISURE PUBLIC POLICY PROJECTS: A STUDY OF
PORTO ALEGRE DEPARTMENT OF SPORT AND LEISURE
ABSTRACT
In this presentation, we plan to demonstrate how the notion of project by Gilberto Velho has
contributed to ethnographic data interpretation. Data in this study were generated from a
multi-site ethnography of the sport and leisure public service in the Brazilian city of Porto
Alegre. We demonstrate that, on the basis of Velho’s notion of project, it was possible to
identify a variety of projects in motion and in dispute in the context analyzed.
KEYWORDS: Gilberto Velho; Project; Public policies.

PROYECTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEPORTE Y OCIO: UN
ESTUDIO de la SME/POA
RESUMEN
En esa comunicación proponemos presentar como la noción de proyecto propuesta por
Gilberto Velho contribuyó en la interpretación de los datos etnográficos. Los datos utilizados
fueran producidos a partir de una etnografía multisitio en el servicio público de deporte y de
ocio de Porto Alegre. Apuntamos que, a partir de la noción de proyecto, fue posible
identificar diferentes proyectos en acción y en procesos de contienda en el contexto
observado.
PALABRAS CLAVE: Gilberto Velho; Proyecto; Políticas públicas.
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RESUMO
O objetivo do estudo é apresentar o sistema esportivo da Alemanha e algumas reflexões
sobre o sistema esportivo brasileiro. Para tanto, utiliza a metodologia proposta por
Scheerder, Willem e Claes (2017) e suas cinco questões chave para a compreensão da
relação entre Estado e federações esportivas.
PALAVRAS-CHAVE: sistema; esporte; Alemanha.
INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta o sistema esportivo da Alemanha e algumas reflexões sobre o
sistema esportivo brasileiro. O sistema esportivo alemão foi discutido por autores como
Breuer e Nowy (2017), Lacerda (2017), Petry e Hallmann (2013), Petry, Steinbach e Burk
(2008), entre outros. Todavia, há uma lacuna na discussão da relação entre entidades
governamentais e federações esportivas (Groeneveld, 2009), bem como no diálogo entre a
realidade alemã e a brasileira.
Dowling, Brown, Legg e Grix (2018) apontam que comparações fazem parte da
essência do ser humano e, nesse sentido, não é surpresa que estudos comparativos sejam um
dos principais interesses para os sociólogos. No campo do esporte são várias as iniciativas de
comparação entre sistemas esportivos de países distintos (SCHEERDER; WILLEM; CLAES,
2017; HALLMANN; PETRY, 2013; HOULIHAN; GREEN, 2008; entre outros), com
especial atenção ao esporte de elite (ANDERSEN; RONGLAN, 2012; DE BOSSCHER et al,
2015; HOULIHAN; GREEN, 2008, entre outros), porém com pouca atenção ao Brasil.
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Frente ao exposto, o objetivo do estudo é apresentar o sistema esportivo da Alemanha,
buscando descortinar especialmente a relação entre governo e federações esportivas. Ao final
do texto, são estabelecidas algumas reflexões para pensar o sistema esportivo brasileiro a
partir da discussão do sistema alemão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: RELAÇÃO ENTRE ESTADO E (CON)FEDERAÇÕES
ESPORTIVAS
Via de regra federações ou confederações esportivas são um tipo de órgão dirigente de
esporte responsáveis pela representação e organização do esporte em uma determinada porção
geográfica. Caracterizam-se em geral como entidades privadas do terceiro setor, uma vez que
não têm como finalidade principal a obtenção de lucros a serem distribuídos entre seus
associados.
Estudando o relacionamento entre governo e federações esportivas, Scheerder, Willem
e Claes (2017) distinguem duas principais formas que a relação pode assumir: um
relacionamento direto entre o governo e as federações esportivas; e, relacionamentos nos
quais instituições atuam como intermediárias da relação entre governo e federações
esportivas. Para entender esses diferentes tipos de relação, os autores apresentam duas teorias
distintas: abordagem do agente principal e da cogovernança.
Para a abordagem do agente principal, nos relacionamentos, o "agente", atua em nome
ou como representante do outro, designado "principal", em um domínio particular de
decisões. Para essa abordagem, o relacionamento é inerentemente problemático, pois o
principal tem menos acesso às informações. Existe um conflito de interesses e assimetria de
informações que permite ao agente servir seus próprios interesses em detrimento do principal.
Já na perspectiva da cogovernança há interação direta entre o governo e as federações
esportivas no desenvolvimento de políticas esportivas, em um relacionamento permanente.
Segundo Groeneveld (2009), a cogovernança envolve interação direta no setor público e
significativa entre o Estado, federações nos processos de formulação e implementação de
políticas.

METODOLOGIA
Este estudo utiliza a metodologia proposta por Scheerder, Willem e Claes (2017) e
suas cinco questões chave para a compreensão da relação entre Estado e federações
esportivas. Primeiro, um breve panorama do país, descrevendo as características geográficas,
demográficas, políticas, econômicas e socioculturais, bem como o nível de participação
esportiva da população e outras características do esporte no país. Segundo, são analisadas as
estruturas do sistema esportivo com base na estrutura utilizada por Hallmann e Petry (2013),
incluindo estruturas governamentais, intermediárias e não-governamentais a nível nacional,
regional e local. Depois, são discutidas como as federações esportivas são dirigidas por
órgãos governamentais e como as federações suportam suas operações. Cada estudo é
finalizado, então, apontando similaridades e diferenças em relação a outros países.
Os dados foram coletados a partir de estudos anteriores e documentos sobre os
sistemas esportivos alemão e brasileiro. Todas as informações disponíveis foram consideradas
e as pesquisas continuaram até a saturação dos dados. Primeiramente, foram coletados os
dados, lidas todas as informações e selecionadas partes específicas que interessavam ao
escopo da pesquisa. Posteriormente, os dados foram classificados de acordo com as cinco
questões-chave supramencionadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: SISTEMA ESPORTIVO ALEMÃO
De acordo com artigo 20.º (1) da Lei Fundamental (Grundgesetz), a República Federal
da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland) é um Estado democrático, social e federal
(BREUER; NOWY, 2017). De modo genérico, um Estado federal é um Estado composto de
estados; é formado pelo Estado unitário (Federação) e pelos diversos estados-membros
(Länder), que são autônomos, mas não soberanos (SCHAAL; GALVAGNO, 2017).
Em 2020, a Alemanha tinha uma população estimada de 83,7 milhões de pessoas
(UNDATA, 2021). O Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em 2020, foi de US$ 47.513,70
– no mesmo ano, o Brasil alcançou US$ 8.920,70 (UNDATA, 2021).
Breuer e Nowy (2017), pondera que mais da metade da população alemã (55,5%)
participa ativamente de esportes, enquanto dois terços (64,2%) da população abaixo de 16
anos são considerados fisicamente ativos. Segundo Lacerda (2017), 71% dos alemães que

responderam ao EuroBarometer 412, em 2014, praticavam algum tipo de atividade física ou
esportes, índice superior ao averiguado na União Europeia (58%).
De 24% (BREUER; NOWY, 2017) a 30% (LACERDA, 2017) da população alemã
está filiada a algum clube esportivo. O esporte é o setor com maior número de trabalhadores
voluntários na Alemanha, constituindo um recurso fundamental para os clubes de base. Cerca
de 1,7 milhão de voluntários trabalham em média 13,8 horas por mês em seu clube. Isto
equivale a 289,2 milhões de horas de trabalho por ano um valor anual de € 4,3 bilhões
(BREUER; NOWY, 2017).
O segundo aspecto da análise é a estrutura do esporte organizado com base no modelo
utilizado por Hallmann e Petry (2013), incluindo estruturas governamentais, intermediárias e
não governamentais nos níveis nacional, regional e local. Segundo Breuer e Nowy (2017) e
Petry e Hallmann (2013), o sistema esportivo da Alemanha seria organizado da seguinte
forma:

Figura 1 – Organização do esporte na Alemanha

Fonte: Adaptado de Breuer e Nowy (2017) e Petry e Hallmann (2013).

No âmbito governamental, de acordo com o artigo 30 da Grundgesetz são os estados,
no nível regional, os responsáveis por subsidiar o esporte (GERMANY, 2019). No entanto, o
Ministério Federal do Interior (BMI) assume um papel de coordenação do esporte,
especialmente no esporte de rendimento, além de assumir um papel de liderança na
coordenação das atividades de outros ministérios federais que têm responsabilidades
específicas em relação ao esporte (BREUER; NOWY, 2017; PETRY; HALLMANN, 2013).
Já no âmbito das organizações não governamentais destaque a Confederação Alemã de
Esportes Olímpicos (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB), organização não
governamental guarda-chuva do esporte alemão. Foi fundada em 20 de maio de 2006,
resultado da fusão da Confederação Alemã de Esportes (DSB) e do Comitê Olímpico
Nacional da Alemanha (DOSB, 2021). A DOSB assume o papel de ‘agente’ na relação entre
o governo federal e as federações nacionais (principal), caracterizando uma relação do tipo
principal-agente. Por outro lado, no nível regional e local a relação entre governo e federações
é direta, mais próxima de uma perspectiva de co-governança. Há uma distinção clara de
atribuições do nível federal (responsável pelo esporte de rendimento) e o nível regional
(responsável pelo esporte de base).
Em relação como as federações esportivas são dirigidas por órgãos governamentais e
como as federações suportam suas operações, o esporte naquele país se baseia nos princípios
de autonomia e autogestão. A grande autonomia dos clubes é característica da estrutura
esportiva do tipo bottom-up, embora esse sistema tenha sido fortemente questionado nos
últimos cinco anos (MEIER, GARCÍA & KONJER, 2020). O uso de recursos públicos é
sempre um assunto polêmico no sistema esportivo alemão pois discute-se até que ponto o
governo precisa se envolver para que os programas esportivos sejam eficazes (PETRY;
HALLMANN, 2013).
Por outro lado, Meier, García & Konjer, 2020 apresentam um cenário de mudança por
parte do governo alemão assumir maior responsabilidade em relação ao fomento do esporte,
todavia, tal tentativa foi apenas parcialmente alcançada, questão que demandará um pouco
mais de tempo para compreender como essa nova postura impactará de modo substancial o
sistema alemão e quais lições podemos aprender no cenário brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta breve exposição sobre o sistema esportivo alemão pudemos vislumbrar
aproximações e distanciamentos em relação ao sistema esportivo brasileiro. Uma semelhança,
por exemplo, consiste na presença de instituições que mediam as relações entre governo e
federações esportivas para o desenvolvimento do esporte de rendimento (DOSB na
Alemanha, COB e CPB no Brasil). As dissemelhanças repousam especialmente na distância
que o Estado guarda da atividade esportiva na Alemanha fornecendo apenas uma pequena
parte do financiamento das federações enquanto no Brasil o maior financiador do esporte é o
Estado, embora com perspectiva de mudança na Alemanha. A princípio podemos apontar ao
menos duas situações que ocorrem na Alemanha e que poderiam potencializar o
desenvolvimento do esporte no Brasil: 1) a diversificação de receitas de federações e clubes,
diminuindo a dependência do Estado; 2) a clara definição do papel dos entes no sistema
federativo para com o esporte.

GERMAN SPORTS SYSTEM: SOME REFLECTIONS FROM BRAZIL
ABSTRACT
The aim of the study is to present the sports system in Germany and some reflections on the
Brazilian sports system. Therefore, it uses the methodology proposed by Scheerder, Willem
and Claes (2017) and its five key questions for understanding the relationship between the
State and sports federations.
KEYWORDS: System; Sport; Germany.

SISTEMA DEPORTIVO ALEMÁN: ALGUNAS REFLEXIONES DE
BRASIL
RESUMEN
El objetivo del estudio es presentar el sistema deportivo en Alemania y algunas reflexiones
sobre el sistema deportivo brasileño. Por tanto, utiliza la metodología propuesta por
Scheerder, Willem y Claes (2017) y sus cinco preguntas clave para entender la relación entre
el Estado y las federaciones deportivas.
PALABRAS CLAVE: sistema; deporte; Alemania.
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2ª LEI DA TERMODINÂMICA E ANÁLISE DO JOGO DE FUTEBOL1
Pedro Henrique de Almeida Oliveira
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Entropia; Substituição; Analise de Jogo.

INTRODUÇÃO
Barreira et al (2013), Leitão (2004) e Garganta (1997) analisam o jogo de futebol como
um sistema, buscando entender como se dá a relação entre os elementos que o compõem,
qualificando e caracterizando-o para que possam melhor entender seu funcionamento.
O Futebol pode ser classificado como um sistema complexo e não-linear
(GARGANTA; GRÉHAIGNE, 1999; MARTINS, 2019), ou seja, há uma enorme
imprevisibilidade em suas ações e interações entre os elementos em cooperação (jogadores da
mesma equipe) e oposição (equipes em confronto). Segundo Leitão (2004), os jogadores e
equipes trabalham visando solucionar os problemas produzidos pelo adversário e criar
problemas para que este solucione. Assim, trazem incertezas para as ações do adversário e
certezas para ações dos companheiros. Isso nos remete ao conceito de Entropia, que está
associado ao grau de desordem do sistema. A 2º Lei da Termodinâmica afirma que processos
espontâneos tendem a acontecer com um aumento da Entropia do universo, definido como
sistema + vizinhança (ATKINS; JONES, 2012).
Garganta (1997) define a equipe observada como subsistema do jogo, considerando a
equipe adversária e os demais elementos como vizinhança. As trocas de matéria e energia entre
sistema e vizinhança definem a variação de entropia do universo. Assim, quanto mais
organizado, menor a entropia. Logo, as equipes buscam se organizar (reduzir sua entropia) e
desorganizar o adversário, aumentando a entropia da vizinhança.
Ao analisar o gol como um processo não-espontâneo, é necessário que ocorra um
aumento de entropia do universo para que essa transformação aconteça de forma espontânea.
1
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OBJETIVO
O presente estudo busca identificar uma situação real de jogo que evidencia a variação
de entropia do universo. A hipótese admitida é que há aumento de entropia do universo com a
substituição e, portanto, há um aumento no número de oportunidades e gols assinalados nos
primeiros minutos após a substituição.
METODOLOGIA
Foram analisados todos os jogos da temporada 2018/2019 da Premier League, dividindo
o tempo de jogo em sextos (15 minutos cada) e verificando os gols assinalados dentro desses
intervalos. Arbitrariamente, consideramos os cinco primeiros minutos após cada substituição
para identificar os gols feitos, associando-os à variação de entropia causada pela substituição.
Foram contabilizados: tempo médio das partidas; tempo sob a condição investigada; os gols
assinalados, em função da equipe que fez o gol e que fez a substituição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em média, os jogos tiveram 95,8 min (s=1,5 min), sendo 21 min (s=4 min) na condição
investigada (21,8% do tempo de jogo). Dos 1072 gols assinalados, 258 foram na condição
investigada (24,1%), sendo 158 e 154 após substituição da própria equipe e do adversário,
respectivamente. No entanto, 54 gols ocorreram após substituição de ambas. As melhores
equipes, na classificação final, fizeram mais gols nestas condições (p<0.001) e sofreram menos
gols (p=0.01). A maioria dos gols acontece no ultimo sexto – 268 (25,1% do total de gols),
sendo 142 na condição investigada (55,0% desses gols). Destaca-se que outros fatores que
aumentam a entropia do universo se fazem presentes no último sexto do jogo, como desgaste
físico e emocional, aumentando as chances de gol.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o objetivo deste trabalho, concluímos que fatores que aumentam a
entropia do universo (neste caso, substituições) implicam em aumento no número de gols
assinalados.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Futebol; Revisão.
INTRODUÇÃO
“Brasil, o país do futebol” e “futebol, a paixão nacional” são expressões populares e
manifestam o laço “sanguíneo” que este país possui com a modalidade. No entanto, a falsa
hegemonia do Brasil em ser o país do futebol contribuiu para uma simplista análise deste
esporte prejudicando, assim, seu desenvolvimento e debate cientificamente orientado
(FRANCO, 2013).
Ao considerar a relevância atribuída ao esporte no cenário nacional, evidencia-se a
necessidade de estudos analisando a produção científica da temática de modo a acompanhar o
seu desenvolvimento para que seja possível apontar lacunas a serem sanadas por estudos
futuros, como também contribuir para o reconhecimento do status científico junto à comunidade
acadêmica. Tais mapeamentos, realizados periódica ou sistematicamente, são um importante
instrumento de avaliação do seu processo de desenvolvimento, não apenas para mostrar avanços
como também para sinalizar eventuais necessidades de correção de rota (TANI; DREWS;
CORRÊA, 2020).
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Deste modo, o objetivo do presente estudo foi analisar o panorama de produção de
conhecimento sobre futebol em periódicos brasileiros em língua portuguesa na área da
Educação Física.
MÉTODOS
Foram selecionados para análise 11 revistas emergentes da área da Educação Física:
Movimento; Pensar a Prática; Revista Brasileira de Educação Física e Esporte; Revista
Brasileira de Ciência e Movimento; Revista Brasileira de Ciências do Esporte; Revista
Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano; Revista Brasileira de Futebol; Revista
Brasileira de Futsal e Futebol; Revista Brasileira de Medicina do Esporte; Revista da Educação
Física e Motriz.
As buscas dos artigos ocorreram no banco de dados online dos periódicos entre os meses
de julho e agosto de 2019. A coleta de dados foi realizada com a utilização do operador lógico
OR entre os seguintes termos: futebol, soccer e football. No escopo da busca no sistema dos
periódicos foi selecionado “todos”. Os critérios de elegibilidade dos artigos foram (1)
apresentar um dos descritores no título, resumo ou palavras-chaves; (2) ser publicado até agosto
de 2019; e (3) ser publicado em língua portuguesa. A presente revisão somente considerou
artigos originais, revisões de literatura, resenha e ponto de vista, sendo que não foi adotado data
limite inferior do ano de publicação dos artigos.
Após selecionados os artigos, foram extraídos os dados referentes ao ano, periódico e
categorizados conforme a temática investigada e a população analisada. Todos os dados foram
analisados com base em estatística descritiva dos valores absolutos (N) e relativos (%).
RESULTADOS
A busca realizada nos periódicos resultou em 1.028 publicações. Após aplicação dos
critérios de inclusão e análise dos estudos, foram selecionados 789 estudos. O primeiro artigo
encontrado sobre o tema data de 1989. O panorama encontrado aponta que a frequência de
publicações foi crescente ao longo dos anos, apresentando um grande aumento a partir de 2009
e alcançando seu auge no ano de 2018. A Revista Brasileira de Futsal e Futebol apresentou o
maior número de publicações (37,3%), seguida da Revista Brasileira de Futebol (13,4%) e da
Revista Movimento (10,5%).

Em relação ao número total de artigos sobre cada temática, foi verificado uma maior
quantidade de estudos analisando o desempenho energético-funcional (29,2%), seguido do
desempenho técnico-tático (18,6%) e da sociologia (8,2%). Em relação as populações
analisadas nos estudos, a maioria foram adolescentes (26,3%), seguidos de adultos (18,2%),
pré-adolescentes (13,6%) e equipes sem descrição da idade (10,2%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da produção científica sobre futebol em periódicos nacionais permite-nos
concluir que houve aumento na produção de estudos na última década, principalmente na
Revista Brasileira de Futsal e Futebol e Revista Brasileira de Futebol, as quais tem como foco
específico publicações sobre futebol. As temáticas desempenho energético-funcional e técnicotático receberam maior atenção nas publicações, bem como o público de adolescentes e adultos.
Nesse sentido, este estudo oferece subsídios para ampliar o entendimento sobre o atual
quadro da produção do conhecimento acerca do Futebol no cenário nacional. Os dados
apresentados, bem como a compreensão deles, podem contribuir para o fomento de
conhecimentos em áreas mais necessitadas e estratégicas do esporte.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Desempenho atlético; Aptidão física.

INTRODUÇÃO
Ao considerar a preparação de uma equipe de futebol, o período de pré-temporada,
isto é, o intervalo que antecede o início das competições da equipe ao longo da temporada,
o principal foco é possibiltar por meio dos exercícios e atividades aplicadas, o
desenvolvimento e incremento dos níveis das capacidades físicas e variáveis fisiológicas
em níveis ótimos para as competições que estão por vir (AOKI, 2002). Nesse sentido,
Bangsbo, (1994) acrescenta que, na pré temporada deve ser feito um rigoroso controle das
cargas de treino

afim de possibilitar com que a equipe possa alcançar o pico da

performance esportiva ao se iniciar a temporada competitiva e, ainda , recomenda que
testes físicos sejam aplicados ao início e final da pré-temporada afim de monitorar as
alterações sobre os componentes da aptidão física relacionadoa à performance.

OBJETIVO
Comparar os índices das capacidades de velocidade e variáveis de potência anaeróbia
em atletas de futebol antes e após o período de pré-temporada.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 14 atletas de futebol do sexo masculino (23,4±6,1 anos;
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78,5±9,1 kg; 180,5±7,2 cm), integrantes da categoria adulto de futebol do município de
Toledo – PR, inscrita na 1ª divisão do Campeonato Estadual Paranaense 2021. Como
critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa, estes deveriam ser isentos de limitações
físicas, doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes e hipertensão; além de serem
capazes de realizar os testes propostos e assinarem um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) . A participação foi voluntária e isenta de benefícios.
Foram excluídos os atletas que não apresentaram a frequência mínima de
participação de pelo menos 75% das sessões de treino realizadas entre a primeira e a segunda
avaliação bem como aqueles que, por algum motivo, não conseguiram realizar os testes nos
momentos das avaliações.
Quanto ao protocolo de treino adotado durante a pré-temporada, os atletas foram
submetidos a 27 sessões de treinamento, desenvolvidas entre os dias 25/01 e 15/02. Os treinos
foram divididos em 6 categorias: tático (4 sessões); técnico/tático (12 sessões); físico/técnico
(3 sessões); academia (4 sessões); regenerativo (3 sessões); Jogo coletivo (1 sessão).
O teste de velocidade (T30 m) foi realizado a partir de uma corrida de 30 m.
Células fotoelétricas foram colocadas em 2 pontos do percurso (marcos 0 e 30 m) a uma
altura de 1 m do chão. Os tempos e velocidades foram registrados e enviados para o
software Cefise imediatamente após a passagem pelas células fotoelétricas. Cada
indivíduo realizou três tentativas com um intervalo de 5 minutos entre elas, sendo que o
melhor tempo foi utilizado para a descrição do resultado no teste.
O RAST test foi aplicado a partir de seis sprints em velocidade máxima a uma
distância de 35 m com 10 segundos de intervalo de recuperação passiva entre cada sprint. O
tempo de realização de cada sprint foi verificado a partir de fotocélulas localizadas nos marcos 0
e 35 m.
Para as análises foram utilizadas a planilha do software Microsoft Excel 2013 e o
pacote estatístico SPSS versão 20.0. Os dados coletados foram submetidos a um teste de
normalidade Shapiro-wilk. Em casos onde houve distribuição paramétrica, aplicou-se o
teste t dependente.O teste de Wilcoxon foi utilizado para analisar a distribuição não
paramétrica. O cálculo do tamanho de efeito foi feito a partir do teste d de Cohen. Os
resultados foram apresentados a partir da estatística descritiva. O nível de significância
adotado foi de p < 0,05.

RESULTADOS
Houve redução significativa no tempo obtido no teste de velocidade ao comparar
ambos os momentos de avaliações (p: 0,001). Reduções significativas também puderam ser
observadas nas variáveis potência máxima (p: 0,000); potência média (p: 0,001); potência
mínima (p: 0,006) e no somatório total do tempo de sprints (p: 0,000). Já para o índice de
fadiga, não foram observadas alterações significativas (p: 0,221).
Quanto ao tamanho de efeito, verificou-se que as variáveis potência máxima, potência
mínima e somatório total do tempo de sprints demonstraram um tamanho de efeito grande (≥
80), enquanto, para a potência média e o índice de fadiga, foi constatado um tamanho de
efeito irrelevante (≤ 0,10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo foi comparar os índices das capacidades de velocidade e variáveis de
potência anaeróbia em atletas de futebol antes e após um período de pré-temporada. Os
resultados demonstram que, para o grupo avaliado, os treinos propostos foram capazes de
promover adaptações positivas em quase todas as variáveis investigadas, exceto para o índice
de fadiga, sendo necessária a inclusão de mais sessões de treinos e/ou ajustes em relação às
cargas adotadas.

REFERÊNCIAS
AOKI, M. S. Fisiologia, treinamento e nutrição aplicados ao futebol. Jundiaí: Fontoura,
2002.
BANGSBO, J. Fitness training football – a scientific approach. Bagsvaerd, Denmark:Storm,
1994.

CORRELAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS INTEROCEPTIVAS E A
IDADE1
Bruna Milene da Silva Mesquita,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Catarina Fernanda Costa Xavier Monteiro de Souza
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Izabela de Souza Leal
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Maria Eduarda de Melo Ferreira
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Tony Meireles dos Santos
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Interocepção; Frequência cardíaca; Heartbeat Tracking Task.
INTRODUÇÃO
A interocepção é definida como a capacidade de percepção dos sinais internos
corporais (MURPHY et al., 2017). Estes sinais estão diretamente relacionados com as
necessidades homeostáticas do corpo (SCHLEIP; JÄGER; KLINGLER, 2012). Além do
aspecto sensorial, os sinais interoceptivos podem influenciar respostas emocionais e
percepções subjetivas. Tradicionalmente a interocepção é caracterizada dentro de um modelo
tridimensional dividido em acurácia, sensibilidade e consciência (GARFINKEL et al., 2015).
A acurácia representa uma medida objetiva e é comumente verificada a partir do processo de
detecção e rastreamento dos batimentos cardíacos. Já a sensibilidade, se refere a uma medida
subjetiva da confiança de um indivíduo em avaliar sua capacidade de percepção. A
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consciência, representa uma medida metacognitiva que se refere a razão entre a acurácia e a
sensibilidade (GARFINKEL et al., 2015). Os testes de contagem e rastreamento são os mais
utilizados para determinar a interocepção. O Heartbeat Tracking Task (HTT), é o mais
utilizado na literatura e avalia de forma individualizada as competências interoceptivas a
partir de um processo de contagem e percepção dos batimentos cardíacos. Considerando a
escassez de dados que comprovem alterações na interocepção em função da idade, sugere-se a
investigação destas variáveis com intuito de determinar se existe relação de ganho ou perda na
capacidade de perceber tais sensações.
OBJETIVO
Verificar a correlação entre os scores gerados pelo teste HTT e a idade dos
participantes.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 31 adultos, de ambos os sexos com idade média de 24,5 ± 7,3
anos. Em visita única, os participantes foram submetidos à uma anamnese ao chegar ao
laboratório, logo em seguida, os participantes sentados confortavelmente em uma cadeira,
utilizando um oxímetro no dedo indicador, e realizaram o teste HTT de contagem dos
batimentos. Consistiu em 6 estágios com tempos aleatorizados de duração de 25, 30, 35, 40,
45 e 50 s. Em cada estágio, ao sinal de ‘Start’ e ‘Stop’, participantes deveriam contar e
reportar os batimentos e confiança na contagem. A diferença entre os bpm reais e os contados
foi computada para determinar a acurácia, conforme recomendações de (GARFINKEL et al.,
2015). A sensibilidade foi determinada a partir de uma escala visual analógica, em que a
extremidade esquerda representava a menor confiança possível na contagem e a extremidade
da direita a maior confiança. A relação entre a acurácia e a sensibilidade foi usada para
determinar a consciência interoceptiva. Diante disso, foram realizadas correlações de Pearson
entre os scores gerados no teste HTT e a idade dos participantes, sendo representados pelo
valor de (r). Valores de p < 0,05 foram considerados significantes. Seguindo as
recomendações de (MUKAKA, 2012) a seguinte classificação foi utilizada para os valores de
r: 0,0 – 0,30 (Insignificante); 0,30 – 0,50 (Baixa); 0,50 – 0,70 (Moderada); 0,70 – 0,90 (Alta)

e 0,90 – 1,0 (Muito Alta). O limiar de 70% foi utilizado para dividir os participantes entre alta
e baixa interocepção, de acordo com as recomendações de (GARFINKEL et al., 2015).
RESULTADOS
O teste HTT apontou para uma média alta de acurácia entre os 31 participantes (0,73 ±
0,22), enquanto que para sensibilidade (0,68 ± 0,21) e consciência (0,30 ± 0,48) os valores
encontrados sugerem baixa competência. As análises indicaram baixa correlação entre o
acurácia interoceptiva e a idade dos participantes (r = 0,42; p = 0,017), contudo os valores
apresentaram significância estatística. Já para as variáveis de sensibilidade (r = 0,34; p = 0,06)
e consciência (r = -0,16; p = 0,38) não foram encontradas diferenças significativas para os
baixos coeficientes de correlação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se, que houve relação da acurácia com a idade, indicando que quanto maior
idade, maior pode ser a acurácia das pessoas. Sugerindo nos resultados que a capacidade de
perceber tais sensações corporais, podem aumentar com a idade.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: desempenho esportivo; mulheres; esportes de equipe.
INTRODUÇÃO
O Rugby Sevens (R7s) é uma modalidade coletiva que envolve habilidades físicas,
táticas e técnicas, em partidas com 2 períodos de 7 minutos compostas por equipes de 7
atletas em campo, e que requerem esforços intermitentes de alta intensidade (HENDERSON
et al., 2018). O desempenho técnico individual (DTI) no R7s é primordial para criar
oportunidades para avançar no espaço através de quebras de linhas de defesa, e busca e
retenção da posse de bola (HIGHAM et al., 2014; ROSS et al., 2015).
Embora o R7s seja uma modalidade olímpica e em crescimento no mundo, ações
técnicas durante a partida são pouco investigadas. Ainda, quando se observa no contexto do
rugby feminino, os estudos científicos são mais escassos. Portanto, o objetivo deste estudo foi
apresentar o DTI de atletas do sexo feminino em partidas amistosas de R7s.
MÉTODOS
A amostra foi composta por 31 atletas profissionais de R7s (idade = 25,74 ±5,25 anos
de idade; estatura = 1,65 ±0,06 m; massa corporal = 63,64 ±10,43 kg). As atletas eram do
mesmo clube e possuíam uma rotina de treinamento de 5 sessões semanais de até 90 min. Os
procedimentos éticos foram realizados e o projeto deste estudo foi aprovado pelo comitê de
ética local (parecer #4.658.874).
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O estudo analisou 37 partidas de R7s durante 28 semanas, sendo determinadas as
seguintes variáveis para análise de DTI: passes totais e efetivos (PT e PE), tackles totais e
efetivos (TT e TE), duelos totais e efetivos (DT e DE), rucks totais e efetivos (RT e RE),
ações totais, positivas e negativas (AT, AP e AN). As atletas foram randomizadas para
realização das partidas, gravadas por um drone de alta qualidade para análise de DT posterior.
Um avaliador experiente realizou as análises de vídeo, e obteve uma alta confiabilidade intraavaliador (coeficiente de correlação intraclasse >0,99). As ações foram acumuladas quanto à
frequência nas partidas realizadas, e registrada pelo número de ações relativas por jogo.
Os dados descritivos foram apresentados por média e desvio padrão, a magnitude da
diferença entre variáveis totais e efetivas foi observada pelo tamanho do efeito (TE) através
do d de Cohen. A interpretação foi considerada trivial (0-0,19), pequeno (0,2-0,59), moderado
(0,6-1,19), grande (1,2-1,9), ou muito grande (2,0-3,9) (HOPKINS, 2002).
RESULTADOS
As atletas realizaram 21,65 ±11,27 partidas, e apresentaram o seguinte DTI por jogo:
PT= 3,92 ±1,83; PE= 2,90 ±1,39; TT= 2,98 ±0,82; TE= 2,08 ±0,82; DT= 2,41 ±1,02; DE=
2,15 ±1,02; RT= 1,05 ±0,50; RE= 0,87 ±0,43; AT= 18,29 ±3,91; AP= 13,76 ±3,05; NA= 4,29
±1,12.
Quanto ao TE, a magnitude entre PT e PE foi -0,56, indicando uma diferença pequena
entre as médias de passes totais e passes efetivos realizados por jogo. No tackle, o TE
observado foi de -1,10, considerada como moderada magnitude entre ações totais e efetivas.
No duelo, foi observado d= -0,25, indicando pequena magnitude entre ações totais e efetivas.
Da mesma forma, o ruck apresentou d= -0,36, indicando TE pequeno entre ações totais e
efetivas. Por fim, considerando o acúmulo de ações técnicas do jogo, o TE entre as médias de
ações totais e positivas apresentaram magnitude moderada com d= -1,16.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou traçar o perfil de DTI de atletas brasileiras de R7s. Observou-se
que as ações técnicas passe, tackle, duelo e ruck apresentam pequeno ou moderado tamanho
de efeito entre médias de ações totais e efetivas. Estes resultados indicam características do
DTI de atletas brasileiras de R7s, que podem auxiliar treinadores e clubes como referência

para determinação do perfil técnico da sua equipe. Ainda, sugere-se futuros estudos
investiguem o DTI em partidas oficiais, além de identificar fatores que contribuem para o
desempenho da equipe.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Cafeína; Exercício físico; Desempenho.

INTRODUÇÃO
A cafeína é uma substância utilizada como um recurso ergogênico de efeito agudo,
tendo sido amplamente associada a uma série de exercícios, visando potencializar o
desempenho (KREIDER et al., 2017).

OBJETIVO
Comparar o efeito do consumo de cafeína sobre o desempenho no número de
repetições no exercício de barra fixa e no tempo para atingir 200m no remo ergômetro.

METODOLOGIA
Doze homens (29,4±3,9 anos; 76,6±8,9 kg; 174,5±7,0 cm) com experiência de pelo
menos 6 meses em crossfit, seguindo um ensaio clínico duplo-cego, aleatório e cruzado foram
submetidos às condições cafeína (4mg/kg), placebo (maltodextrina) e controle (sem
substância). O estudo foi conduzido ao longo de três sessões com pelo menos 48 h de
intervalo entre elas, onde foi verificado o volume máximo de repetições no exercício de
puxada da barra fixa (4 séries e 2 minutos de intervalo) e no tempo para se atingir a distância
de 200 m no remo ergômetro (realizado 5 min após o término da barra).
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Para a análise estatística dos dados, após a verificação da normalidade pelo teste de
Shapiro-Wilk, foi realizada a técnica do Anova Two Way para medidas repetidas com posthoc de Tuckey.

RESULTADOS
Para o exercício de puxada na barra fixa foi evidenciada uma redução significativa no
volume ao longo das séries, porém, a sessão cafeína permitiu que as primeiras e segunda
séries tivessem uma quantidade maior de repetições (p<0,.05) que as sessões controle e
placebo. isso foi determinante para que a quantidade total de repetições fosse maior na sessão
cafeína que nas demais sessões. Não houve diferença para o remo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cafeína resultou na melhora do desempenho no exercício barra fixa, mas não
demonstrou efeitos adicionais sobre o remo. Desse modo, sugere-se que o consumo de
4mg/kg de cafeína é capaz de contribuir na melhora aguda no desempenho quanto ao
número de repetições no exercício barra fixa.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Protetor bucal; Acurácia de arremesso; Basquetebol.

INTRODUÇÃO
Durante as sessões de treinamento ou jogo no basquetebol, os atletas são expostos a
contato físico e estímulos de impacto presentes nas ações de oposição, potencializando a
ocorrência de acidentes traumáticos orofaciais (FRONTERA et al., 2011). A maioria dos
traumas orofaciais ocorre por contato com outros atletas (83.5 a 91.8%). Cerca de 35 a 80.5%
dos jogadores sofrem lesões orofaciais, sendo a prevalência em atletas profissionais (TIRYAKI
et al., 2017).
A utilização de protetores bucais é importante para prevenção de traumatismo orofacial
em atletas de esportes de contato, reduzindo em mais de 50% a incidência de traumatismo
dentário (FERNANDES et al., 2019). No entanto, a minoria dos atletas reporta o uso de
protetores bucais na rotina de treinamento e jogos (FRONTERA et al., 2011). Muitos atletas
relatam problemas relacionados ao desconforto e dificuldade na respiração e comunicação
(TIRYAKI et al., 2017). Apesar de alguns estudos apontarem que o uso de protetores bucais
não promove efeito negativo no desempenho físico de atletas profissionais (SCHULZE et al.,
2019), sua influência sobre ações técnicas fundamentais, como o arremesso, não é totalmente
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clara. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito da utilização de protetores bucais
na acurácia de arremesso de jogadores profissionais de basquetebol.
MÉTODO
Participaram do estudo 8 atletas profissionais de basquetebol de uma equipe participante
do segundo maior campeonato nacional (Idade: 24.8 ± 4.8 anos; Estatura: 193.1 ± 10.1 cm;
Massa corporal: 92.5 ± 10 Kg). Inicialmente, os atletas foram familiarizados com os protetores
bucais durante duas semanas de treinamento. Em cada semana, os atletas participaram das
sessões de treino técnico-tático usando o protetor “boil and bite” (BB) ou o protetor
customizado (CUST). Um dia antes da sessão experimental, os participantes foram
familiarizados com o teste acurácia de arremesso. A acurácia de arremesso foi medida usando
uma versão adaptada do Basketball Jump Shot Accuracy Test (BODDINGTON et al., 2019).
Cada participante completou o teste em três condições (1 - BB, 1 - CUST, 1 sem protetor CONT), realizando um número igual de arremessos para dois pontos (5 arremessos) e três
pontos (5 arremessos) em locais pré-determinados na quadra, com 2 minutos de descanso
passivo entre cada condição. A ordem das condições foi randomizada para cada atleta. Quatro
pontuações diferentes foram atribuídas para cada arremesso em cada tentativa, variando de 0 a
3, de acordo com sua acurácia. O desempenho geral do teste foi determinado como a soma da
pontuação de cada arremesso tentado. Todos os arremessos foram gravados por meio de uma
câmera de vídeo posicionada com visão completa do teste, para posterior análise. Para comparar
o desempenho entre as condições foram aplicados modelos lineares mistos, adotando a
significância de 5% (p < 0,05), no software R v. 4.0.3. A magnitude das diferenças foi avaliada
pelo tamanho de efeito (TE), dado pelo d de Cohen e calculado a partir dos contrastes entre
condições e interpretado como: < 0,2 = trivial; 0,2 – 0,59 = pequeno; 0,6 – 1,19 = moderado;
1,2 – 1,99 = grande; > 2,0 = muito grande.
RESULTADOS
O modelo aplicado revelou não haver diferença entre o escore geral de acurácia de
arremesso nas três condições (F[2,14] = 0,422; p = 0,664). Além disso, não houve diferenças
entre as condições para o escore de arremessos de dois pontos (F[2,14] = 0,255; p = 0,778) e três
pontos (F[2,14] = 1,58; p = 0,240).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do possível desconforto, a acurácia de arremesso de atletas profissionais de
basquetebol não foi afetada pela utilização de protetores bucais BB e CUST. Contudo, nossa
amostra foi composta por atletas de basquetebol, e futuros estudos são necessários para entender
quais efeitos da utilização de protetores bucais no desempenho técnico de outras modalidades.
REFERÊNCIAS
BODDINGTON, B. J. et al. The validity and reliability of the basketball jump shooting
accuracy test. Journal of sports sciences, v. 37, n. 14, p. 1648-1654, 2019.
FERNANDES, L. M. et al. The use of mouthguards and prevalence of dento-alveolar trauma
among athletes: A systematic review and meta-analysis. Dent Traumatol, v. 35, n. 1, p. 54-72,
Feb 2019.
FRONTERA, R. R. et al. Orofacial trauma in Brazilian basketball players and level of
information concerning trauma and mouthguards. Dent Traumatol, v. 27, n. 3, p. 208-16, Jun
2011.
SCHULZE, A.; KWAST, S.; BUSSE, M. Effects of a Vented Mouthguard on Performance and
Ventilation in a Basketball Field Setting. J Sports Sci Med, v. 18, n. 2, p. 384-385, Jun 2019.
TIRYAKI, M. et al. Prevalence of dental injuries and awareness regarding mouthguards among
basketball players and coaches. J Sports Med Phys Fitness, v. 57, n. 11, p. 1541-1547, Nov
2017.

EFEITO PRÉ-CONDICIONANTE DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA
CAPACIDADE DE SPRINTS REPETIDOS DE ATLETAS
PROFISSIONAIS DE BASQUETEBOL1
Bruno Giovanini,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Adalberto Ferreira Junior,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Mario Carlos Welin Balvedi,
Universidade Estadual de Londrina (UEL),
Solange de Paula Ramos,
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Leandro Ricardo Altimari
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: desempenho atlético; terapia com luz de baixa intensidade;
basquetebol.
INTRODUÇÃO
A capacidade de sprints repetidos (CSR) é normalmente avaliada pelo desempenho de
sprints de curta duração (< 10 segundos) separados por breves períodos de recuperação (< 60
segundos). Os mecanismos fisiológicos associados ao desempenho de sprints repetidos podem
ser melhorados por diferentes métodos de treinamento (BISHOP; GIRARD; MENDEZVILLANUEVA, 2011) e recursos ergogênicos, como a cafeína e/ou a creatina (SALINERO;
LARA; COSO, 2018). No entanto, o uso de recursos ergogênicos exige algumas
considerações como: a capacidade responsiva dos sujeitos, a dosagem, um controle
nutricional prévio, além do cuidado com possíveis efeitos colaterais.
Uma alternativa de recurso ergogênico não-invasivo e de fácil aplicação é a
fotobiomodulação (FBM), que consiste na irradiação de luz sobre tecidos biológicos com o
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objetivo de induzir reações fotoquímicas. Dentre os mecanismos de ação da FBM, a luz
irradiada sobre o tecido muscular aumenta a expressão da citocromo-c-oxidase por
desassociar o óxido nítrico – que inibe a respiração mitocondrial – dessa enzima, permitindo o
livre fluxo de elétrons e restaurando a captação de oxigênio para a ressíntese de ATP
(POYTON; BALL, 2011). Tais mudanças contribuem para fatores importantes do
desempenho em sprints repetidos. Assim, a aplicação de FBM pode beneficiar o desempenho
nesse tipo de esforço, que é muito comum em modalidades como o basquetebol. Portanto,
esse estudo teve como objetivo investigar o efeito pré-condicionante da fotobiomodulação na
capacidade de sprints repetidos de atletas profissionais de basquetebol.
MÉTODO
Participaram do estudo 10 atletas masculinos profissionais de basquetebol (Idade: 22,2
± 1,9 anos; Massa corporal: 86,6 ± 9,6 Kg; Estatura: 192,2 ± 11 cm). Trata-se de um estudo
duplo-cego (controlado por placebo), randomizado, em que foram realizadas duas sessões
experimentais. Em cada sessão, os participantes realizaram um aquecimento e, em seguida,
um sprint de familiarização. Os participantes receberam o tratamento de FBM ou placebo
após a familiarização e, em seguida, realizaram o teste de sprints repetidos. Para mensurar a
capacidade de realizar sprints repetidos, foi utilizado um teste composto por dez sprints de 30
metros com uma mudança de direção (15 + 15m) separados por 30 segundos de recuperação
passiva. O tempo de cada sprint foi registrado por fotocélula de raio único. A partir do tempo
de cada sprint, foram calculados o índice de fadiga (IF), o decréscimo de sprint (SDec) e o
tempo total do teste. O tratamento de FBM se deu por meio de diodos emissores de luz
(LEDT) vermelha e infravermelha (660 e 850nm, 12 J/cm², 83,4 J por ponto, 10 pontos) em
contato com a pele nos membros inferiores. Para comparar o desempenho entre condições,
foram aplicados modelos lineares mistos, adotando a significância de 5% (p < 0,05), no
software R v. 4.0.3. A magnitude das diferenças foi avaliada pelo tamanho de efeito (d de
Cohen) calculado a partir dos contrastes entre condições e interpretado como: < 0.2 = trivial;
0.2 – 0.59 = pequeno; 0.6 – 1.19 = moderado; 1.2 – 1.99 = grande; > 2.0 = muito grande.

RESULTADOS
O modelo aplicado revelou não haver diferenças significativas entre as condições
placebo e LEDT para as variáveis de tempo total (F

[1,9]

= 0,204; p = 0,662; ES = 0.06), índice

de fadiga (F = 2,06; p = 0.169; ES = 0.64) e decrescimento de sprint (F
[1,9]

[1,9]

= 2,87; p = 0.124;

ES = -0.75). Não houve diferença entre o tempo de cada sprint realizado no teste dentro da
mesma condição (F

[9,171]

= 0,861; p = 0,561) ou entre as condições (F

[9,171]

= 0,438; p = 0,913).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A FBM por meio de LEDT vermelho e infravermelho nos músculos de membros
inferiores aplicada antes do exercício não causou melhora significativa na capacidade de
sprints repetidos de atletas profissionais de basquetebol. No entanto, a comparação entre as
condições apresentou tamanho de efeito moderado para as variáveis FI e SDec - que pode um
ter efeito clínico relevante para atletas mais responsivos à LEDT.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Esporte Universitário; Jogos Universitários, Esporte na universidade.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os estudos relacionados às manifestações de esporte e lazer têm
aumentado significativamente, tendo esses, voltado a atenção aos mais diversos enfoques. As
universidades públicas, ao ocuparem-se em atender às necessidades relacionadas à dimensão
do lazer da comunidade universitária e população em geral, reafirmam seu caráter de
instituição social e, neste contexto está inserido o esporte universitário. Esse, possibilita
momentos de descontração durante a prática da modalidade, mas também se volta para a
dimensão competitiva, por meio das atléticas que focam no treinamento de equipes de
diferentes modalidades para participar de competições, como as Olimpíadas Universitárias.
Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo principal investigar quais são os
conhecimentos que embasam o trabalho desenvolvido pelas comissões técnicas de equipes
esportivas de uma universidade pública.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: levantamento publicações relacionadas
ao tema esporte universitário e realização de entrevistas semiestruturadas com técnicos de
diversas atléticas de uma universidade pública. Os participantes responderam 14 perguntas
relacionadas à idade, gênero, formação superior, experiências pregressas, organização e
planejamento do trabalho desenvolvido e dificuldades encontradas. A pesquisa foi aprovada
no Comitê de Ética e Pesquisa sob o CAAE: 45313520.1.0000.5152
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O esporte universitário é uma prática muito comum nas universidades atualmente,
além de promover um tempo relacionado ao lazer para os alunos, muitas vezes é desenvolvido
com o intuito de práticas competitivas, entre atléticas da mesma universidade ou competições
com atléticas de diferentes universidades. Dessa forma, o presente estudo visou entender as
características e conhecimentos dos técnicos e suas comissões acerca do trabalho
desenvolvido com os atletas universitários.
A pesquisa contou com 9 participantes, 8 do gênero masculino e 1 do gênero
feminino, com médias de idade de 35 a 40 anos, treinadores de modalidades distintas, tais
como futsal, basquete, vôlei e natação e handebol. Apenas dois participantes não concluíram a
graduação em Educação Física. Todos têm um histórico de ex-atleta na modalidade que
atuam e destacaram a importância da formação em Educação Física para o desenvolvimento
do trabalho que realizam.
Os entrevistados ressaltaram a necessidade da graduação para o crescimento do
técnico, não apenas para o conhecimento da modalidade, mas o conhecimento da didática, da
psicologia do esporte, das características políticas relacionadas ao esporte e o
desenvolvimento do corpo para certas habilidades. Cabe destacar que os dois entrevistados
que não possuem a formação, alegam ter dificuldades com determinadas questões, que como
apenas ex-atletas, possuem dificuldades em solucionar. Os graduados explicam que a
Educação Física possui uma base fundamental para se desenvolverem profissionalmente,
porém é necessário a realização de cursos e pesquisas acerca do trabalho como técnico, pois o
esporte está sempre em constante mudanças.

As principais dificuldades destacadas pelos participantes foram relacionadas a questão
de como se relacionar e lidar com aspectos emocionais dos/as atletas. Mencionaram a
necessidade de ter uma linguagem apropriada e saber lidar com desavenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados possibilitam concluir que existe a necessidade de uma boa estruturação
teórica para o trabalho realizado pelos técnicos. Dessa forma todos os entrevistados, formados
e não formados em Educação Física, afirmaram a necessidade da graduação para a atuação,
pois apenas conhecimentos adquiridos na prática do esporte não dá a base necessária para essa
atuação. Além disso, é necessário atualizações com cursos e pesquisas para que os
treinamentos sejam bem planejados e se tornem mais qualificados.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: ginástica artística; motivação; aula online.
INTRODUÇÃO
A Ginástica Artística (GA) é um esporte de grande impacto visual, que permite
exibições acrobáticas e de dança, propicia o desenvolvimento da força, potência,
flexibilidade, velocidade e habilidades motoras (MOESKOPS et al., 2019).
A motivação é caracterizada por Samulski (2009) como um processo ativo e
intencional do indivíduo em direção a uma meta, dependendo de fatores pessoais
(intrínsecos), como a sensação de bem-estar e prazer, e fatores ambientais que se originam
externamente ao indivíduo (extrínsecos).
Segundo Costa et al. (2017), a motivação extrínseca apresenta maior impacto no início
da prática entre os ginastas, devido as influências do meio social ao qual pertencem. Por outro
lado, a motivação intrínseca pode ser observada quando um atleta busca pelo prazer ao
1
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dominar uma nova habilidade, com vista a emergir sentimentos e sensações dessa experiência
(MASSIMO; MASSIMO, 2012).
Em virtude da pandemia mundial do novo Coronavírus, a população se viu obrigada a
realizar mudanças no seu estilo de vida, que impactaram nos hábitos relacionados à saúde e
bem-estar (MALTA et al., 2020). Nas crianças, as consequências da inatividade física
consistem no risco aumentado de obesidade, ansiedade, depressão e modificações na estrutura
cerebral, tornando necessário o aumento dos níveis de atividade física (FLORÊNCIO
JÚNIOR et al., 2020). Nesse sentido, alternativas para a prática de exercícios físicos foram
criadas, utilizando combinações de modelos diferenciados no ensino, que potencializam a
eficácia pedagógica, o treinamento em casa por meio de aulas online se tornou uma tendência
durante a pandemia, incluindo aulas de GA, que é foco do presente estudo. (ALEIXO,
MESQUITA, CORTE-REAL,2012, e RAIOL et al., 2020),
OBJETIVO
Identificar os fatores motivacionais para aulas online de ginástica artística em crianças
e adolescentes.
METODOLOGIA
Esta pesquisa consiste em uma análise descritiva dos motivos que levam os alunos,
com faixa etária entre 7 e 15 anos, com no mínimo um mês de prática online, integrantes de
dois centros de treinamento de ginástica artística de Belo Horizonte à prática esportiva online
da GA. A coleta de dados é feita em ambiente virtual, na plataforma Google Meet, de forma
individual, sem qualquer interferência. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de
Ética em Pesquisa da UFMG. Foi apresentado um termo de Assentimento Livre e Esclarecido
aos responsáveis dos voluntários após esclarecimento de todos os procedimentos a serem
realizados.
Os alunos responderam ao Inventário de Motivação para a Prática Esportiva adaptado,
composto por 19 itens, subdivididos em três fatores: competência desportiva; saúde; amizade
e lazer (GAYA; CARDOSO, 1998). Para cada item, deve ser assinalada uma alternativa de
nível de importância: (1) nada importante; (2) pouco importante e (3) muito importante. Os

itens 17 e o 19 se tornaram “Para ser uma ginasta quando crescer” e “Para não ficar sem
atividade em casa”, respectivamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a aula online de GA é uma opção de prática continuada, torna-se
fundamental avaliar a motivação dos alunos. O presente trabalho é resultado de uma pesquisa
que está sendo desenvolvida, com ele, pretende-se contribuir para a melhoria do ensino online
de Ginástica Artística.
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RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Feedback; Voleibol; Treinamento.
INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, o voleibol tem ocupado um lugar de destaque entre os
esportes de rendimento em vários países do mundo (MARONI; MENDES; BASTOS, 2010).
Considerado um esporte coletivo caracterizado pela imprevisibilidade e dependente de ações
motoras rápidas e precisas em um pequeno espaço de tempo, o seu desempenho é apontado
como um fenômeno multifatorial (BANGSBO, 2015).
No seu processo de ensino-aprendizagem em diferentes contextos, as informações de
retorno relacionadas ao desempenho denominadas de feedback, fornecidas pelo treinador ou
acessadas de maneira intrínseca pelos atletas, são essenciais para otimizar a aprendizagem e
desempenho desse esporte (MORENO et al., 2016; UGRINOWITSCH; TANI, 2016). O
presente estudo teve como objetivo revisar sistematicamente a produção científica sobre o
feedback no processo de ensino-aprendizagem do voleibol.
MATERIAIS E MÉTODOS
As bases de dados utilizadas na presente revisão foram o MEDLINE via Pubmed, Web
of Science, Scopus (Elsevier) e SportDiscus. A estratégia de busca incluiu os descritores
“Feedback” e “Volleyball”. As buscas dos artigos ocorreram entre os meses de fevereiro e
março de 2021.
Foram incluídos somente artigos científicos originais com a restrição do idioma de
língua inglesa, em que a temática feedback na modalidade esportiva voleibol fosse abordada
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em relação ao treinador ou praticante/atleta. Não foi adotado data limite de ano de publicação
dos artigos, como também não foram incluídos dissertações, teses, resumos de congresso,
editoriais e cartas.
Os procedimentos de busca e seleção dos artigos foram realizados por dois
pesquisadores de forma independente e em caso de discordância, foi debatido entre os
avaliadores até alcançar um parecer final. A análise inicial constou da leitura dos títulos e
resumos dos artigos. Na fase seguinte, todos os selecionados pelo resumo foram examinados
na íntegra de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos.
Os dados referentes ao período temporal da produção científica, autores, nome da
revista científica e as formas de feedback foram organizados em uma planilha do Microsoft
Office Excel para posterior análise. Os dados foram analisados com base em estatística
descritiva dos valores absolutos (N) e relativos (%).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, foram encontrados 272 artigos, sendo 90 no Scopus, 82 no Web of Science,
27 no PubMed e 73 no SportDiscus. Dentre esses, 73 artigos foram selecionados para compor
o estudo, sendo 199 excluídos após análise.
Identificou-se um aumento crescente de estudos analisando a temática nos últimos dez
anos, considerando que o primeiro estudo encontrado foi no ano de 1992. Além disso, a
maioria dos estudos teve como meta de investigação a função motivacional do feedback e sua
relação com os treinadores de voleibol. Tal panorama vai em direção a um número
considerável de estudos que tem analisado os efeitos do fornecimento de feedback na
aquisição de diferentes habilidades motoras (CHIVIACOWSKY, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados permitem concluir que o feedback é um fator de alta relevância no
processo de ensino-aprendizagem do voleibol, sendo uma temática com um número crescente
de investigações com ênfase nas suas propriedades motivacionais. Novos estudos analisando
os efeitos do feedback no ensino-aprendizagem da tática e na prevenção de lesões em
jogadores(as) de voleibol são linhas de pesquisa promissoras.
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INTRODUÇÃO
O Rugby Sevens (R7s) é uma modalidade intermitente que necessita de esforços de
alta intensidade e requer capacidades físicas bem desenvolvidas como velocidade, potência,
força e capacidade cardiorrespiratória (HENDERSON et al., 2018). Logo, atletas de R7s
possui funções semelhantes durante o jogo, independentemente da posição, o que permite
determinar um perfil padrão para atingir o melhor desempenho esportivo (CLARKE et al.,
2016).
Existem muitos estudos sobre perfil de atletas de R7s do sexo feminino (SELLA et al.,
2019). No entanto, apesar da seleção nacional feminina estar entre as melhores do mundo,
incluindo sua participação nos Jogos Olímpicos de 2016, investigações acerca de
características de atletas brasileiras da modalidade ainda são escassos. Portanto, o objetivo
deste estudo foi traçar o perfil físico e antropométrico de atletas brasileiras de R7s do sexo
feminino.
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MÉTODO
O estudo caracterizado como longitudinal observou durante 28 semanas o cotidiano de
atletas profissionais de R7s que estavam envolvidas em uma rotina de treinos físicos e
técnico-táticos diários e avaliou medidas antropométricas e aptidão física. A amostra foi
selecionada por conveniência sendo composta por 31 atletas do sexo feminino (idade
=25,75±5,25 anos). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (parecer nº
4.658.874) e todas as participantes ficaram cientes do objetivo do estudo e assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido.
As avaliações antropométricas foram mensuradas através das medidas de estatura
(EST), massa corporal (MC), circunferências de abdômen (CA), cintura (CC) e quadril (CQ),
percentual de gordura corporal (%GC), massa gorda (MG) e massa magra (MM). Foram
realizadas 4 avaliações antropométricas e foi utilizada média dessas aplicações. A aptidão
física foi avaliada por meio de uma bateria de testes físicos, aplicados 6 vezes e foram
utilizados os melhores desempenhos em cada teste. Para avaliar a velocidade linear (VL) foi
aplicado o teste de sprint em 30 metros. Para analisar a capacidade de mudança de direção
(CMD) foi aplicado o Pro-Agility Test (5-10-5). Para avaliar a potência de membros
inferiores (PMI) foi utilizada a distância no salto horizontal. Foram conduzidos 2 testes de 1
repetição máxima para avaliar a força de membros superiores (FMS): teste de supino (SUP) e
barra fixa (BF). Por fim, para avaliar a aptidão aeróbia (AA) foi avaliada através do teste de
corrida de 1200m.
Os dados foram descritos por média e desvio padrão. Para verificar correlações entre
as variáveis antropométricas e físicas foram utilizadas as correlações de Pearson e Spearman
seguindo as distribuições das variáveis paramétricas e não-paramétricas, respectivamente.
RESULTADOS
As atletas apresentaram as seguintes medidas na avaliação antropométrica:
EST=1,65±0,06m;

MC=63,64±10,43kg;

CA=75,93±7,84cm;

CC=71,29±6,18cm;

CQ=96,34±6,64cm; %GC=20,06±4,38%; MG=13,12±5,09kg; MM=50,48±5,99kg. Além
disso, nas avaliações físicas as atletas mostraram: VL=5,15±0,23s; CMD=5,82±0,21s;
PMI=2,15±0,15m; SUP=58,64±8,59kg; BF=80,34±10,72kg; AA=5,37±0,69min.

As correlações significativas encontradas com CMD foram MC (r=0,43), CA(r=0,36),
CQ (r=0,48), %GC (R=0,50) e MG (r=0,48). A PMI apresentou correlações com CQ (ρ=0,39) e %GC (r=-0,41). A BF mostrou correlações com MC (r=0,68), CA (r=0,66), CC
(r=0,64), CQ (r=0,60), %MC (r=0,46), MM (r=0,68) e MG (r=0,59). O SUP apresentou
correlações com MC (ρ=0,47), CA (ρ=0,45), CC (ρ=0,46), CQ (ρ=0,41), %GC (r=0,62), MM
(ρ=0,43) e MG (ρ=0,52). E a AA se correlacionou com MC (ρ=0,36), CA (ρ=0,43), CC (ρ=0,47), CQ
(ρ=0,37), %GC (r=0,68) e MG (ρ=0,48).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo traçar o perfil físico e antropométrico de atletas de R7s
do sexo feminino. Os resultados demonstraram um perfil definido no que se refere as
demandas do jogo, bem como importantes correlações entre as variáveis físicas e
antropométricas. Portanto, este estudo pode contrubuir com profissionais e atletas que buscam
referências do perfil de atletas brasileiras para o desempenho esportivo.
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INTRODUÇÃO
Pesquisas na área da intervenção esportiva demonstram a superação dos modelos e
métodos tradicionais de ensino para o desenvolvimento de projetos de formação integral de
crianças e jovens por meio dos jogos esportivos coletivos (JEC’s). Isso não foi diferente com
o futebol, autores como Garganta (2002), Freire (2003) e Scaglia (2003) contribuíram para o
processo de resignificação de novas abordagens no ensino dos esportes coletivos, em especial,
do futebol, orientados pelos conhecimentos advindos da Pedagogia do Esporte.
Nessa perspectiva o futebol passa a ser entendido como um fenômeno amplo, cultural,
social e educacional, atribuindo ao fenômeno uma função educativa visando ao
desenvolvimento integral do ser humano, tendo o jogo como instrumento facilitador desse
processo (PAES; BALBINO, 2005).
O futebol como um JEC’s passa a ser caracterizado como uma ação educacional que
supera os gestos e estereótipos técnicos vigentes, muitas vezes retratado como produto de uma
ascensão social ou um grande evento, para contribuir com o processo de formação e
O presente trabalho contou com apoio financeiro da UFT, FAPTO, SECRETARIA ESPECIAL DO
ESPORTE
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desenvolvimento pessoal. Diante dessa perspectiva o governo federal propõe a implantação de
projetos esportivos denominados de Academia & Futebol. Desta forma, o objetivo do projeto
é implantar e desenvolver o núcleo do Programa Academia & Futebol no Estado do Tocantins
vinculado a Universidade Federal do Tocantins.
MÉTODOS
O programa está organizado a partir de três dimensões: a) garantir o acesso à prática
do futebol e do futsal a 150 crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos de idade b) fomentar e
incentivar a pesquisa sobre futebol, futsal e direitos do torcedor no estado do Tocantins; c)
realizar cursos e eventos científicos relacionados à formação e capacitação de profissionais.
Considerando a Pandemia da COVID-19 inicialmente o projeto utilizará a pesquisa
documental e o uso das tecnologias. A realização das atividades práticas para as crianças e
adolescentes estão suspensas, as aulas serão baseadas nos princípios da pedagogia do esporte.
O projeto de pesquisa apresenta duas frentes de trabalho, a primeira voltada para uma escola
de formação esportiva e a segunda de diagnóstico de estudos sobre o futebol no Tocantins.
Para a realização dos eventos serão utilizadas plataformas digitais e redes sociais.
RESULTADOS PARCIAIS
Foram realizadas reuniões de grupo de pesquisa; encontros e formações virtuais sobre
futebol; fomento à pesquisa e a produção do conhecimento científico sobre o futebol e suas
manifestações; organização de eventos científicos, estabelecimento de parcerias comunitárias
e participação da comunidade local. As atividades práticas de vivência; promoção e
treinamento do futebol e futsal encontram-se paralisadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações de ensino, pesquisa e extensão do programa, bem como as parcerias, as
atividades interdisciplinares e a gestão do projeto potencializará a formação superior, a
capacitação profissional, a produção científica e a comunidade local, além de atender a uma
parcela da população que possivelmente não teria acesso ao futebol em um ambiente
estruturado e dispondo de materiais de alta qualidade.
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INTRODUÇÃO
Atualmente tem sido verificado um aumento na preocupação da análise dos fatores
que, de fato, contribuem para o sucesso das equipes durante as partidas de futebol. Nesse
contexto, a posse de bola tem recebido atenção ao longo da última década, sendo entendida
como a capacidade de manter a bola por maior tempo durante uma partida (LAGO, 2007).
A maioria dos estudos investigando a posse de bola no futebol têm analisado seu
comportamento em campeonatos internacionais, com ênfase na disputa de seleções
(ANDRADE; PADILHA; COSTA, 2012). Uma lacuna existente no estudo desta temática diz
respeito a análise da posse de bola em copas de países não localizados no continente Europeu,
tais como o Brasil. As diferenças na cultura, modelos de jogo, investimento econômico entre
o Brasil e a Europa ainda nos dias de hoje sugerem comportamentos distintos entre os
campeonatos nesses dois continentes (FRANCO JÚNIOR, 2013).
Outro aspecto a ser ressaltado refere-se as regras específicas utilizadas nos
campeonatos, como a Copa do Brasil. Nesta competição a regra do gol qualificado foi
utilizada até 2017, como critério de desempate nas competições “mata-mata” entre equipes
empatadas em número de gols. Em outras palavras, se o resultado agregado (soma dos
placares dos dois jogos) chegasse a um empate, o primeiro critério de desempate era o time
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que tivesse marcado mais gols no campo do adversário. Não está claro, no entanto, se a
utilização da regra do gol qualificado afeta a posse de bola e, consequentemente, os gols
marcados pelas equipes como visitantes e mandantes.
Diante do exposto acima, este estudo teve como objetivo verificar os efeitos da regra
do gol qualificado sobre a posse de bola e os gols marcados na condição de mandante e
visitante na copa do Brasil de futebol.
MÉTODOS
Foram coletados dados (equipes, a fase da copa, local do jogo, placar, tempo de posse
de bola) de quadro edições da Copa do Brasil (n = 48 jogos), separados por primeiro e
segundo tempo, que aconteceram entre 2016 e 2019 referentes as fases de quartas e
semifinais. A base de dados utilizada para análise foi retirada dos relatórios disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sofascore.com.
Para verificar possíveis diferenças no tempo de posse de bola e gols marcados nos
jogos de ida e volta das fases analisadas, com e sem gol qualificado das equipes mandantes e
visitantes, foram realizadas Análises de variância (ANOVA) one-way, separadamente para
cada tempo de jogo. Para localizar possíveis diferenças foi utilizado o teste post hoc de Tukey.
A organização e análise dos dados foram realizados utilizando o software estatístico SPSS e o
nível de significância foi de α = 0,05.
RESULTADOS
No que se refere a posse de bola, a ANOVA revelou efeito significativo somente na
análise do primeiro tempo nos jogos de ida, F(2, 44) = 3,49, p = 0,014, sendo que o post hoc
de Tukey detectou superioridade no tempo de posse de bola entre as equipes mandantes nos
jogos das copas sem a regra do gol qualificado (2018 e 2019) em relação as equipes visitantes
(p = 0,047).
Já em relação aos gols marcados, foi verificado efeito na análise do segundo tempo
nos jogos de volta, F(3, 44 = 2,844, p = 0,048). O post hoc de Tukey não localizou diferenças
específicas, mas ao analisar a média de gols, pode-se visualizar superioridade das equipes
mandantes nas copas com a regra do gol qualificado (1,16 por jogo) em relação as equipes
mandantes em copas sem a regra do gol qualificado (0,50 por jogo).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados permitem concluir que a regra do gol qualificado afeta, parcialmente, os
gols marcados pelas equipes mandantes e visitantes nas fases finais da copa do Brasil. Por sua
vez, a não utilização da regra do gol qualificado resultou no aumento da posse de bola da
equipe mandante no primeiro tempo dos jogos de ida. A escassez de estudos que analisaram
os efeitos do gol qualificado na Copa do Brasil limita um maior aprofundamento da discussão
dos resultados. Esse panorama aponta para a necessidade da realização de novos estudos que
auxiliem o entendimento e reflexão sobre a regra do gol qualificado, seja na copa do Brasil ou
outros campeonatos disputados por times brasileiros como a Copa Libertadores e a Copa SulAmericana.
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INTRODUÇÃO
O vírus causador da doença COVID-19, SARS-CoV-2, espalhou-se rapidamente por
todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a decretar situação de
Pandemia. Diante dessa conjuntura, isolar-se e ficar em casa foram algumas das várias
medidas adotadas, juntamente com a vacina, para o auxílio na contenção do vírus. Com a
rotina de isolamento social, manter a atividade física para as crianças torna-se fundamental,
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uma vez que a inatividade física pode aumentar o risco de obesidade, ansiedade, depressão e
até modificações na estrutura cerebral (FLORÊNCIO JÚNIOR et al., 2020).
O estímulo à atividade física, quando criança, pode ainda, favorecer a menor tendência
ao sedentarismo na fase adulta. A aula online de Ginástica Artística (GA) é uma opção viável
para sustentar o isolamento e manter as atividades físicas. Nesse sentido, alternativas para a
prática de exercícios físicos foram criadas e o treinamento em casa por meio de aulas online
se tornou uma nova tendência durante a pandemia (Raiol et al., 2020). A Ginástica Artística,
através das execuções de elementos que compõem essa modalidade, cada vez mais complexos
e em condições variadas, proporciona o enriquecimento da consciência corporal, podendo
melhorar o desenvolvimento e promover benefícios, dentre eles os aspectos cognitivo, afetivo
e psicomotores (ALEIXO, 2010). Porém, a eficácia dessa intervenção ainda não foi alvo de
estudo, tornando-se fundamental avaliar a satisfação e a percepção da qualidade das aulas
online na perspectiva dos alunos. Essa avaliação pode trazer um retorno importante para o
processo de planejamento, controle e aplicação das cargas de treinamento, buscando
melhorias e soluções para as limitações que se despontarem.
OBJETIVO
Avaliar a percepção dos alunos em relação à qualidade das aulas online de ginástica
artística.
METODOLOGIA
Esta pesquisa consiste em uma análise descritiva da satisfação e percepção dos alunos
em relação à qualidade das aulas online de GA. Os procedimentos experimentais realizados
neste estudo foram submetidos à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG
(CAAE 48190121.0.0000.5149).

Todos

estes procedimentos

respeitam as

normas

estabelecidas pela Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde (1996) envolvendo
pesquisas científicas com seres humanos. Foi apresentado um termo de assentimento livre
esclarecido aos responsáveis pelas crianças após elucidados todos os procedimentos a serem
realizados.
A amostra será composta por crianças e adolescentes, com faixa etária entre 7 e 15
anos, integrantes de dois Centros de Treinamento de Ginástica Artística de Belo Horizonte,

Minas Gerais. Os alunos devem estar participando regularmente de aulas online de ginástica
artística, no intervalo mínimo de um mês. O grupo deverá responder a um questionário
estruturado, composto por 10 questões e 5 opções cada, para avaliação da qualidade e
satisfação das aulas online de ginástica artística.
A coleta de dados, efetuada em ambiente virtual, via Google Meet, está sendo
realizada em formato individual, com horário agendado pelos responsáveis sem qualquer
interferência dos mesmos. A pesquisa é acompanhada por dois pesquisadores, sendo um
responsável pela entrevista com o participante e registro das respostas, enquanto o outro
pesquisador é responsável por apresentar os slides com as perguntas e opções de respostas,
utilizando o recurso de compartilhamento de tela.
RESULTADO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados parciais do presente trabalho ainda não foram analisados. Mas visam
contribuições que auxiliem os professores no processo de construção do planejamento e
possíveis construções de teorias pedagógicas relacionadas ao ensino remoto de Ginástica
Artística. Busca também trazer a percepção das aulas segundo o olhar dos alunos, podendo
então aproximar a realidade das aulas a possíveis expectativas dos praticantes. Não foi
destacado nesse momento da pesquisa a experiência prévia da criança com Ginástica
Artística.
REFERÊNCIAS
ALEIXO, I. M. S. O Ensino da Ginástica Artística no Treino de Crianças e Jovens: Estudo
Quasi- Experimental Aplicado em Jovens Praticantes Brasileiras. Tese de Doutoramento.
Faculdade de Desporto. Universidade do Porto. 2010.
FLORÊNCIO JÚNIOR, P. G., PAIANO, R., & COSTA, A. DOS S. Isolamento social:
consequências físicas e mentais da inatividade física em crianças e adolescentes. Revista
Brasileira de Atividade Física & Saúde, 25, 1–2, 2020.
NUNOMURA, Myiam; PIRES, Fernanda Regina; CARRARA, Paulo. Análise do
treinamento na ginástica artística brasileira. Revista Brasileira de Ciências do Esporte,
Campinas, v. 31, n. 1, p. 25-40, 2009.
RAIOL, R. DE A., SAMPAIO, A. M. L., & FERNANDES, I. D. B. Alternativas para a
prática de exercícios físicos durante a pandemia da COVID-19 e distanciamento social.
Brazilian Journal of Health Review, 3(4), 10232–10242, 2020.

GTT 13 – TREINAMENTO ESPORTIVO
COMUNICAÇÃO ORAL
A VANTAGEM DE JOGAR EM CASA SEM A PRESENÇA DA
TORCIDA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 2020
Pedro Henrique Oliveira
Agnnes Alves Albuquerque
César Assunção
Lucemberg Araujo Pedrosa
Matheus Athirson Silva
Bruno Rodrigo Lippo

CORRELAÇÃO ENTRE O TEAM SPORTS ASSESSMENT
PROCEDURE (TSAP) E A PERFORMANCE FÍSICA EM JOVENS
ATLETAS DE BASQUETEBOL
Bruna Ortolan Wollmann
Daniel Krick;
Hannah Aires
Isabela Freitas da Silva
Marcelo Francisco da Silva Cardoso
Thiago José Leonardi

ACUPUNTURA NO ESPORTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
DOS ÚLTIMOS ANOS
Diego Faria de Queiroz
Juliana Cristina Camargo de Souza
Giuliano Pablo Almeida Mendonça

EFEITO DA INTENSIFICAÇÃO DE CARGA NAS RESPOSTAS DE
RECUPERAÇÃO, BEM-ESTAR E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA EM
JOVENS PRATICANTES DE GINÁSTICA RÍTMICA
Shauane Emanuela Fornaciari Silva
Ana Carolina Paludo
Guilherme Alves Grubertt
Helio Serassuelo Junior

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO DEFICIT DE MUDANÇA DE
DIREÇÃO ENTRE ATLETAS DE FUTEBOL AMERICANO
José da Silva Pimentel
Eduardo Macedo Penna

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA PERFORMANCE
DE CORREDORES DE MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Anselmo Alexandre Santos
Juliana Cristina Camargo De Sousa
Diego Faria Queiroz

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO PERFIL POTÊNCIA-FORÇAVELOCIDADE DE SPRINT EM ATLETAS DE FUTEBOL
AMERICANO
José da Silva Pimentel
Eduardo Macedo Penna

ESTRATÉGIAS ALIMENTARES EM ATLETAS DO FUTSAL
FEMININO NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Gabriela Teixeira Paula
Gabriela Coelho Muniz Silva
Júlia Martins de Castro
Selva Maria Guimarães Barreto

AVALIAÇÃO FÍSICA POR MEIO DO ATENDIMENTO EM
SISTEMA REMOTO DE ATLETAS DE UMA EQUIPE DE
FUTEBOL DE CINCO
Guilherme Oliveira
Larissa Oliveira
Túlio Fernandes
Cláudia Barsand

O EFEITO CRÔNICO DO EXERCÍCIO ELEVAÇÃO DE QUADRIL
SOBRE A CORRIDA EM LINHA RETA DE JOGADORES DE
FUTEBOL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE
Jonatas Ferreira da Silva Santos
Moisés Luiz Martins
Fernando Gripp

COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL DINÂMICO DE
DIFERENTES CLASSES FUNCIONAIS DA CANOAGEM
PARALÍMPICA: UM ESTUDO DE CASO
Pedro André da Silva Lins
Samuel da Silva Lima
Elionaldo Bringel de Lima
Vinicius Wallace Santos Brito
Leonardo Gasques Trevisan Costa

O PERFIL DE JOGADORES ESTRANGEIROS ATUANTES NO
FUTEBOL CARIOCA NOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020
Diego Ramos do Nascimento
Larsson Alves
Erik Giuseppe Barbosa Pereira

O TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL ASSOCIADO AO
DESEMPENHO OPERACIONAL DE MILITARES: DADOS PARA
UM ESTUDO DE REVISÃO
Nathalia Couto da Silva
Priscila dos Santos Bunn
Alexander Barreiros Cardoso Bomfim

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE
GINÁSTICA PARA TODOS PUC-MINAS NA 16ª WORLD
GYMNAESTRADA
Marcus Vinicius Bonfim Ambrosio
Margareth de Paula Ambrosio
Elídia do Rosário Braz
Carina Oliveira de Morais
Patrícia Macedo Teixeira

PERCEPÇÃO DO ESFORÇO E PREFERÊNCIA DE JOVENS
BASQUETEBOLISTAS NO TREINAMENTO TÉCNICO-TÁTICO
COM PEQUENOS JOGOS
André Assis Lauria
Camila Cristina Fonseca Bicalho
Francisco Zacaron Werneck

REPETIBILIDADE DO ULTRASSOM PORTÁTIL NA
AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MILITARES
Luiz Fernando Ferreira
Alexander Barreiros Cardoso Bomfim

RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE PRÁTICA E ASPECTOS
MOTIVACIONAIS DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E
CROSS TRAINING
Emanuel Moita Nascimento
Uânia Silva Alves
Cícero Luciano Alves Costa

A VANTAGEM DE JOGAR EM CASA SEM A PRESENÇA DA
TORCIDA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 20201
Pedro Henrique de Almeida Oliveira,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Agnnes Alves de Albuquerque,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Caio César França Ramos de Assunção,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Lucemberg de Araújo Pedrosa,
Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas (FAJOLCA)
Matheus Athirson Gregório da Silva,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Bruno Rodrigo da Silva Lippo,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
RESUMO
Devido a pandemia do Covid-19, foi vetada a presença de torcida nos estádios. Assim, o
presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da ausência da torcida na Vantagem de
Jogar em Casa (VC) no Brasileirão 2020. Foram analisados todos os jogos entre 2017 a
2020. Para inferência estatística, foram utilizadas as médias, desvio padrão, teste t de
Student. Percebe-se uma VC maior em 2018. Por fim, a ausência da torcida não impactou de
forma a alterar a VC.
PALAVRAS-CHAVE: torcida; vantagem em casa; futebol.
INTRODUÇÃO
A vantagem de jogar em casa (VC) é um fenômeno existente nos esportes, sendo
bastante investigado na literatura, porém, ainda apresenta dados inconclusivos. Segundo
Carron e Courneya (1992) a VC se apresenta quando uma equipe possui um aproveitamento
de pontos superior a 50% em seu mando de campo, em relação à pontuação total. Segundo
Jamieson (2010), o futebol possui uma VC significativamente maior em relação a outros
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esportes. Entretanto, dentro do próprio futebol, esta se apresenta de formas diferentes,
dependendo do contexto.
Apesar da VC ser bem conhecida, suas causas ainda não são explicadas com exatidão.
Alguns autores (CARRON; COURNEYA, 1991; GOUMAS, 2014; KATHRIN et al, 2015;
POLLARD; POLLARD, 2005) apresentam que os principais motivos para a existência da VC
são: familiaridade com o campo de jogo; ausência de fadiga provocada por viagem e fatores
psicológicos sob os atores principais do jogo (atletas, treinadores e árbitros). Diante disso,
percebe-se que a torcida possui um papel-chave para a VC.
Em função da pandemia do COVID-19, os eventos esportivos passaram a ser
disputadas na ausência de público. Essa condição permite investigar o papel da torcida sobre a
VC. Neste estudo, apresentamos uma análise estatística, comparando dados das temporadas
2017 a 2020 do Campeonato Brasileiro de Futebol. A hipótese admitida é que ocorrerá uma
queda na VC sem torcida.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É comum encontrarmos debates na literatura sobre o benefício que o mando de campo
proporciona para o desempenho esportivo. Carron e Courneya (1992) foram os primeiros a
inserir o termo, porém, a VC já existe desde a origem da maioria dos esportes (LAGOPEÑAS; LAGO-BALLESTEROS, 2011).
Silva e Moreira (2008), ao comparar o desempenho nas temporadas 2002/2003 a
2006/2007, dos principais campeonatos de futebol no mundo, observou que o campeonato
brasileiro possui uma VC significativamente maior em relação às demais ligas. Enquanto
Barreira (2018) observou que há uma menor VC no Campeonato Brasileiro feminino em
relação ao masculino.
Mesmo a literatura apresentando dados inconclusivos, independente do contexto, a VC
existe no futebol. Os trabalhos de Lago-Peñas e Lago-Ballesteros (2011) e Da Silva et al.
(2010) mostraram que, as melhores equipes tendem a aproveitar mais a VC que as piores
equipes dentro de um campeonato. Enquanto De Andrade e Espirito Santo (2016), ao
analisarem diversas ações ofensivas que resultam em gol, observaram que as equipes
mandantes tiveram desempenho melhor em todas as variáveis analisadas.

Acerca das causas da VC, Kathrin et al. (2015) mostraram que os treinadores, ao
jogarem em seu mando, tendem a tomar decisões mais ofensivas e arriscar mais, em relação
aos jogos fora de casa. Couto Junior et al. (2007) também relataram que, por ter
conhecimento prévio que vai jogar em casa, e por acreditar na VC, os atletas tendem a ter
maior motivação, confiança e autoeficácia.
Diante disso, percebe-se que um fator que impacta na VC é a presença da torcida. Os
trabalhos de Goumas (2014) e Nevill et al. (2002), mesmo divergindo em alguns pontos,
mostram que a presença da torcida influencia nas decisões do árbitro durante uma partida,
com decisões a favor da equipe mandante. Segundo Otte et al. (2020) o efeito do ruído
causado pela torcida reduz o desempenho na execução de passes dos atletas (aumentando o
tempo de reação por estimulo auditivo), sendo este, um forte indicador de desempenho para as
equipes de alto nível (RUSCHEL et al, 2011).
Segundo Pollard e Pollard (2005), não é claro como a torcida impacta na VC, se é sua
intensidade ou quantidade que influencia em maior escala. Goumas (2014) observou que a
densidade influencia mais que o tamanho da torcida nas decisões do árbitro.
Pesquisas recentes investigaram as alterações na VC após o período de paralisação.
Segundo Bryson et al. (2020), há uma diferença nos números de cartões amarelos aplicados
pelos árbitros sem torcida nos estádios, na qual times visitantes passaram a receber menos
punições. Já no estudo realizado por Sánchez e Lavín (2021) analisando oito das principais
ligas do futebol europeu, comprovou-se que não houve diferença significativa no que diz
respeito a jogar sem torcida, em exceção às ligas Alemã e Espanhola. Porém, vale ressaltar
que, em algumas das ligas teve o retorno parcial da torcida, enquanto no brasileiro ocorreu em
sua totalidade sem público e ainda não há estudos que evidenciem tal fenômeno provocado
pela pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Foram analisados todos os jogos das temporadas 2017 a 2020 da série A do
Campeonato Brasileiro de Futebol, investigando como se deu o desempenho das equipes
mandantes ao longo das edições. As temporadas foram divididas em 2 grandes grupos:
Controle (com torcida, temporadas 2017 a 2019) e grupo experimental (sem torcida,
temporada 2020). Foram contabilizados o número de vitórias, empates, derrotas, gols feitos,
gols sofridos e pontos conquistados pelas equipes mandantes.
Para a coleta de dados, foi utilizado o software SofaScore (disponível em:
https://www.sofascore.com/pt/), o armazenamento dos dados foi realizado no Microsoft Excel
e a análise estatística no software R. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se os
dados provêm de uma população normal e o teste t de Student, para amostras pareadas,
utilizando as 16 equipes que jogaram a competição por 2 anos consecutivos. Considerou-se p
< 0,05 para nível de significância estatística.
ANALISE DE DADOS E DISCUSSÃO
Os resultados indicaram que há uma VC significativamente maior em 2018 em
comparação às demais edições, como podemos conferir na tabela 1.
Tabela 1 – Médias ± desvio padrão das variáveis analisadas ao longo das edições.
Edições
2017
2018
2019
2020
Vitorias
8,4 ± 2,4
10,1 ± 3,0
9,2 ± 3,8
8,6 ± 2,6
Empates
5,2 ± 1,7
5,5 ± 2,2
4,9 ± 2,2
5,4 ± 1,7
Derrotas
5,5 ± 2,4
3,4 ± 1,7
4,9 ± 2,7
5,1 ± 2,8
Gols Feitos
26,3 ± 5,0
26,3 ± 8,1
26,3 ± 11,2
26,8 ± 7,8
Gols Sofridos
19,9 ± 4,7
15,1 ± 4,3
17,1 ± 4,0
20,4 ± 5,0
Pontos em Casa
30,2 ± 6,8
35,8 ± 7,3
32,5 ± 9,9
31,1 ± 7,7
Pontuação Final
51,9 ± 8,8
51,5 ± 13,6
52,1 ± 16,7
51,6 ± 12,7
Vantagem em Casa
58% ± 9,1%
71% ± 7% *
63% ± 6%
60 ± 6%
% dos pontos em
53% ± 11,9%
63% ± 13%
57% ± 17%
54% ± 14%
casa
% dos pontos total
45% ± 8%
45% ± 12%
46% ± 15%
45% ± 11%
*: 2018 apresentou uma diferença estatisticamente significante na VC em relação às demais
edições. Fonte: SofaScore.

Ao analisar os fatores anteriormente apresentados que influenciam na VC, buscamos
identificar o que justifica a existência de uma maior VC na temporada 2018, excluindo os
fatores que estão associados à torcida.
Em relação à viagem das equipes visitantes, Silva e Moreira (2008) trouxeram que os
grandes deslocamentos realizados pelas equipes visitantes pode ser um dos principais fatores
para uma maior VC no Brasil. Ao analisar na tabela 2 a distribuição geográfica das equipes
por região, percebe-se que não houve uma diferença significativa ao longo do tempo, ou seja,
este não é um dos fatores que diferenciam a temporada 2018 das demais.
Tabela 2 – Distribuição das equipes por região entre os anos 2017 a 2020.
Região
2017 2018 2019 2020
Sudeste
11
11
10
10
Sul
5
5
5
4
Norte
0
0
0
0
Nordeste
3
4
4
4
Centro-Oeste
1
0
1
2

Uma possivel explicação possa ser a pausa para a Copa do Mundo, porém, não coube
ao presente trabalho analisar este fator. Vale salientar que os fatores não devem ser analisados
de forma isolada. Portanto, ainda não é conclusivo o que proporcionou uma VC maior em
2018 em relação às demais.
É importante destacar que a metodologia aplicada para contabilizar a VC possui
algumas limitações como: não identifica como se deu o desempenho individual das equipes
em seu mando detalhadamente; não permite uma investigação acerca dos aspectos
psicológicos que a ausência da torcida pode ter impactado sob os atores principais do jogo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente nos esportes é reconhecida a vantagem que possui as equipes
mandantes e sempre foi atribuido à presença da torcida como o principal aspecto para sua
existência. Os dados apresentados mostram que, diferente do que historicamente acredita-se, a
ausência da torcida não ocasionou uma menor VC no Campeonato Brasileiro de 2020. Isto
torna ainda mais evidente como o fenomeno da Vantagem de Jogar em Casa é complexo e de
dificil compreensão.

HOME ADVANTAGE WITHOUT CROWD IN 2020 BRAZILIAN
CHAMPIONSHIP
ABSTRACT
Due to the Covid-19 pandemic, the presence of crowd in the stadiums was banned. Therefore,
the present study aims to analyze the effects of the absence of crowd in the Home Advantage
(HA) in Brasileirão 2020. All games between 2017 and 2020 were analyzed. For statistical
inference, the means, standard deviation and Student’s t test. A higher HA is perceived in
2018. Finally, the absence of crowd did not impact in a way to change the HA.
KEYWORDS: Soccer; Home Advantage; Crowd;

LA VENTAJA EN CASA SIN MULTITUD EN EL CAMPEONATO DE
BRASIL 2020
RESUMEN
Debido a la pandemia de Covid-19, se prohibió la presencia de multitud en los estadios. Así,
el presente estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la ausencia de multitud sobre
la Ventaja de Jugar en Casa (VC) en Brasileirão 2020. Se analizaron todos los juegos entre
2017 y 2020. Para la inferencia estadística, las medias, la desviación estándar y la prueba t
Student. Se percibe un mayor VC en 2018. Finalmente, la ausencia de multitud no afectó
significativamente al VC.
PALABRAS CLAVES: Fútbol; Ventaja en casa; Multitud;
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RESUMO
A acupuntura é uma técnica milenar que faz uso de agulhas aplicados sob os acupontos,
tratamento diversos tipos de patologias. Já no ambiente esportivo, as evidências científicas,
têm sido publicadas com timidez na literatura referente a performance. A vista disto, o
objetivo desta pesquisa foi analisar os benefícios da acupuntura no esporte. Conclui-se que
as intervenções que utilizam deste procedimento são vinculadas principalmente para
tratamento não farmacológico de lesões e dores.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia por acupuntura; Medicina esportiva; Educação Física.
INTRODUÇÃO
Acupuntura é o nome dado a técnica que faz uso de agulhas sob a pele do paciente
para estimular pontos anatômicos específicos. Trata-se de um conjunto de métodos milenares,
que teve sua origem na China, por volta de 100 a.C., difundido para o mundo posteriormente
(BLACKMON; ELSON, 2021).
O uso de protocolos e técnicas de acupuntura no tratamento de diversas desordens
psicofisiológicas e socioemocionais, têm sido frequentemente objeto de investigação de
pesquisadores da área da saúde. A exemplo disso, a Organização Mundial da Saúde lista uma
série de patologias, condições ou sintomas que os ensaios clínicos controlados identificaram
que a acupuntura pode ser um tratamento eficaz, entre eles, para dor em diversas partes do
corpo, depressão, fibromialgia, espasmo facial, acne vulgar, etc. (WHO, 2002). Entretanto,
verifica-se carência científica no trato da intervenção da acupuntura no ambiente esportivo.
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Por sua vez, podemos definir esporte como “[...] uma atividade competitiva
institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras
relativamente complexas [...]” (BARBANTI, 2006, p. 57), na qual os atletas são submetidos.
Durante anos, estes indivíduos são expostos à um processo continuo de rotina de treinos e
jogos em condições supramáximo e recorrente, muitas vezes desgastando o sistema
musculoesquelético, incidindo o (re)surgimento de lesões.
Ao avaliarem os efeitos do tratamento da acupuntura em atletas de eSports 2 com
queixa de dor (geral, ombro, pescoço, costas, entre outras), Takakura et al. (2020) observaram
que em todos os participantes submetidos ao experimento relataram sentir menos fadiga e dor,
além de sentirem maior relaxamento após a dada ação.
Neste sentido, a acupuntura pode ser uma técnica tanto terapêutica, no tratamento não
farmacológico para analgesia (BLACKMON; ELSON, 2021), quanto auxiliar no treinamento,
seja na prevenção das lesões (DIAS JUNIOR; MARINO; 2019) ou no aumento da
performance do atleta (LUNA; FERNADES FILHO, 2005).
No envolto destas primícias que cercam a acupuntura na prática esportiva, resvalou o
objetivo principal desta pesquisa que foi analisar e descrever os potenciais benefícios desta
intervenção no esporte.
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como ponto de partida, optamos pela realização de uma revisão integrativa
(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014), por entendermos que a compilação dos
dados/informações pode nem sempre ser passível de uma análise na forma sistemática, uma
vez que, segundo Queiroz e Souza (2021), diferentes protocolos comumente são empregados
por profissionais que fazem uso deste método e/ou nos estudos estes se mostram ausentes.
Recorremos à base de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (Lilacs) na busca por artigos, utilizando os descritores acupuntura and esporte,
publicados nos últimos cinco anos (2016-2021), disponibilizados em texto completo e de
acesso gratuito aos periódicos científicos.
Esportes Eletrônicos ou eSports (o termo mais usado atualmente no mundo) são uma nova
modalidade surgida há poucos anos e que vêm dominando o mercado de games e atraindo legiões de
jovens no mundo. Competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como
atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e/ou online,
através de diversas plataformas de stream online ou TV (CBeS, s. d).
2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo, 9 estudos foram inicialmente encontrados. Após leitura do título, resumo e
conferência da disponibilidade do artigo na íntegra de forma gratuita, 5 foram excluídos (1
não dispunha de texto completo; 2 foram publicados em revistas de acesso pago; 2 eram
pesquisas a serem desenvolvidas). No total, 4 artigos compuseram a versão final desta
pesquisa (Quadro 1), com prevalência de publicações do idioma inglês (três artigos).
Quadro 1 – Caracterização dos estudos inseridos na revisão integrativa.
Ano

2016

2018

2018

2019

Autor(es)

Revista

Artigo

Qualis Capes Resultado Principal
Possibilidade de
utilização da
Current
Acupuntura para o
Bell e
acupuntura como
Sports
tratamento de lesões
Não
Falconi
tratamento não
Medicine
esportivas em um
encontrado
medicamentoso e
Reports
ambiente austero
com menos efeitos
colaterais
Acupuntura como
possibilidade de
Um estudo
B2 em
tratamento
epidemiológico de dor
Psicologia
terapêutico não
Angoules et
Folia
lombar inespecífica
(avaliado
farmacológico, mas
al.
Medica
em bailarinas clássicas
apenas nesta pouco difundido entre
gregas não
área)
as intervenções
profissionais
realizadas com as
bailarinas
Todos os artigos
tiveram resultados
Revista
positivos na
Tratamento de lesões
Brasileira
A2 em
utilização da
esportivas com
Gentil
de
Educação
acupuntura, porém,
acupuntura: uma
Medicina
Física
evidenciou-se falhas
revisão da literatura
do Esporte
no delineamento dos
estudos e criação de
um grupo placebo
Lutadores de Jiu-Jitsu
Revista
Efeito da acupuntura
que receberam
Moreira,
Brasileira nos níveis de força de
B2 em
inferência de
Silva e
de Ciência preensão em atletas de
Educação
acupuntura teve
Casagrande
e
Jiu-Jitsu: estudo
Física
maior força de
Movimento
experimental
pressão em ambas as
mãos
Fonte: elaborado e traduzido pelos autores.

Dois estudos tiveram suas publicações em revistas brasileiras, recebendo esses
periódicos a classificação, segundo o Qualis Capes (2013-2016), B2 e A2 em Educação
Física. Entre os demais artigos, um foi divulgado numa revista búlgara, classificada como B2
em Psicologia, e o outro não obteve conceito no respectivo sistema. No ano de 2016, uma
pesquisa foi citada, seguida de duas em 2018 e uma em 2019, num total de três pesquisas
originais e uma de revisão integrativa.
A maioria dos experimentos buscaram averiguar o efeito da acupuntura no tratamento
de lesões (BELL; FALCONI, 2016; ANGOULES et al., 2018; GENTIL, 2018). Dados esses
que corroboram com a literatura, ao considerar que tal intervenção pode ser utilizada no
tratamento não farmacológico para melhora no quadro análgico de pessoas em diferentes
estágios e patologias (WHO, 2002), no qual o atleta normalmente é exposto ao longo de sua
carreira.
Por outro lado, tendo em vista a performance esportiva, a aplicação da acupuntura
mostrou-se mais eficiente na força de pressão de ambas as mãos em atletas de lutas que
fizeram uso deste procedimento (MOREIRA; SILVA; CASAGRANDE, 2019). Embora estes
resultados tenham fundamentos em um estudo experimental, a hipótese de melhora na
performance já foi relatada em atletas de corrida, que aumentaram a força dinâmica e
explosiva depois de serem submetidos a um protocolo de Acupuntura Tradicional Chinesa
(LUNA; FERNADES FILHO, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos analisados, conclui-se que ouve a capitação de poucos estudos para
os descritores analisados nesta revisão, e que, talvez, a busca de artigos em outras bases de
dados possam representar uma quantidade maior de evidências, elucidando e aprofundando a
utilização no ambiente esportivo.
Observou-se, também, que a intervenção com acupuntura no esporte tem sido
vinculada ao tratamento não farmacológico, normalmente para de lesões no período de
recuperação ou alívio de dores, tendo pouca ênfase nos efeitos sobre a performance esportiva.
Por fim, dois dos estudos (50%) foram publicados em revista do extrato superior do
Qualis Capes na área de Educação Física, e uma delas reconhecida internaconal pela
qualidade dos papers.

ACUPUNCTURE IN SPORT: AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE
LAST YEARS
ABSTRACT
Acupuncture is an ancient technique that uses needles applied under the acupoints, treating
different types of pathologies. In the sports environment, scientific evidence has been timidly
published in the literature on performance. In view of this, the objective of this research was
to analyze the benefits of acupuncture in sports. It is concluded that interventions using this
procedure are mainly linked to non-pharmacological treatment of injuries and pain.
KEYWORDS: Acupuncture therapy; Sports medicine; Physical Education.

ACUPUNTURA EN EL DEPORTE: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS
RESUMEN
La acupuntura es una técnica milenaria que utiliza agujas aplicadas debajo de los puntos de
acupuntura, tratando diferentes tipos de patologías. En el ámbito deportivo, la evidencia
científica se ha publicado tímidamente en la literatura sobre el rendimiento. Ante esto, el
objetivo de esta investigación fue analizar los beneficios de la acupuntura en el deporte. Se
concluye que las intervenciones que utilizan este procedimiento están principalmente ligadas
al tratamiento no farmacológico de lesiones y dolores.
PALABRAS CLAVES: Terapia por acupuntura; Medicina deportiva; Educación Física.
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO DEFICIT DE MUDANÇA DE
DIREÇÃO ENTRE ATLETAS DE FUTEBOL AMERICANO1
José da Silva Pimentel Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Eduardo Macedo Penna,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
A presente pesquisa analisou através da comparação o déficit de mudança de direção entre
atletas de futebol americano de diferentes níveis competitivos e constatou que existe uma
disparidade entre os atletas locais(n=13) e universitários americanos(n=66) principalmente
em mudança de direção (TE=1,70) e massa corporal (TE=1,38), conclui-se que é necessário
entender os mecanismos de desaceleração capazes de diminuir a ação do “sprint
momentum” durante as mudanças de direção, diminuindo o déficit.
PALAVRAS-CHAVE: futebol americano; treinamento; sprint.
INTRODUÇÃO
O futebol americano (FA) é um esporte coletivo de campo que requer altos níveis de
força muscular, potência, velocidade e agilidade, numa dinâmica intermitente e com colisões
intensas (WELLMAN et al., 2016). Especificamente essas ações intermitentes, segundo o
autor, são caracterizadas por sprints curtos, colisões e mudanças de direção, seguidos por um
período de descanso de baixa intensidade. Loturco et al, (2019) aponta que a “habilidade de
mudar de direção” é definida como a capacidade de exercer mudanças repentinas em
diferentes ângulos e tem sido descrita como um complexo de habilidades interdependentes.
Visando entender o comportamento das mudanças de direção (MD) no esporte, vários
testes tem sido utilizados na literatura, como pro-agilty shuttle, three-cone drill, T-test e
Illions agility test (NIMPHIUS et al., 2016). Contudo, segundo a mesma autora, a capacidade
da maioria destes em demonstrar os reais mecanismos dos atletas em mudar de direção apenas
pelo tempo é no mínimo questionável.
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Portanto, objetivando-se melhores parâmetros quanto ao desempenho nos testes de
MD foi proposto por Nimphius et al., (2013) o “déficit de mudança de direção” (COD-D)
identificado a partir da diferença entre os tempos num determinado teste de MD e de
velocidade linear (VL) para uma mesma distância (FREITAS et al., 2019; LOTURCO et al.,
2019; NIMPHIUS et al., 2016; NIMPHIUS et al., 2018). Mediante isso, é pertinente entender
o comportamento dessa variável no FA visando auxiliar pesquisadores e treinadores nas
intervenções de treinamento.
OBJETIVOS
A presente pesquisa teve como objetivo principal, analisar através da comparação o
COD-D entre atletas de FA de diferentes níveis competitivos. Para atingi-lo foi necessário,
identificar os números de velocidade apresentados pelos atletas locais, em seguida, comparar
com os achados na literatura entre a mesma modalidade e então, discutir possibilidades e
aplicações do COD-D no FA.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa utilizou-se o banco de dados coletados no período de
pré-temporada 2021 (fevereiro) do clube Vingadores Futebol Americano (Belém do Pará),
organizados e coletados pela comissão de preparação física do clube. Esta pesquisa analisou
os dados em desenho experimental transversal, com abordagem quantitativa, de natureza
aplicada, contendo objetivos explicativos e com procedimentos experimentais. A amostra
caracterizou-se de treze atletas (n=13), do sexo masculino e sem lesões prévias, as posições
avaliadas foram as de wide receiver e running back.
A coleta foi realizada no período da manhã (09:00 às 11:00) em campo, primeiramente
foram coletados os dados de massa corporal (MC), altura e idade, após 30 minutos foi
realizado um alongamento dinâmico, com duração de 10 minutos, seguido de educativos
básicos de corrida (skippings) e saltos bilaterais (hops) com duração de 10 min, por fim os
participantes foram instruídos a realizar sprints lineares (SL) de 10 metros com intensidade
subjetiva e progressiva de 60, 80 e 90% do máximo.
Após três minutos foram coletados dois SL de 10 metros utilizando o aplicativo
MySprint instalado em um iPhone 8 Plus com filmagem ≥240fps localizado a 10 metros do

local destinado a corrida e 15 metros do ponto de partida dos atletas, para tal foram utilizados
postes demarcatórios indicando o ponto de passagem do centro de massa dos participantes e
seus tempos em 5 e 10 metros, as metragens e demarcações descritas seguiram os informes do
aplicativo e seu trabalhos de validação (ROMERO-FRANCO et al, 2016). Em seguida cinco
minutos de descanso passivo, após, os atletas realizaram um protocolo de familiarização com
o teste de MD, onde foram instruídos a realizar subjetivamente 80% do máximo em 10 metros
com MD em duas repetições, sendo uma com cada perna.
Após três minutos foram coletados dois sprints máximos de 10 metros com MD para
cada lado através aplicativo COD timer, instalado em um iPhone 8 plus com filmagem
≥240fps e localizado a dois metros do ponto de saída dos atletas, para tal foi utilizado o teste
5+5, padronizado no aplicativo e postes demarcatórios. O teste consistiu em cinco metros
lineares seguidos por uma MD de 180° e mais cinco metros para retornar ao ponto de início,
em conformidade com as instruções do aplicativo e seu trabalho de validação
(BALSALOBRE-FERNÁNDEZ et al., 2019). Todos os dados foram retirados dos aplicativos
e disponibilizados numa planilha do Microsoft Excel, para análise foi utilizado o melhor
tempo nos testes de SL e com MD.
ANÁLISES ESTATÍSITICAS
Para análises estatísticas foi utilizado o software GraphPad Prism 8, o teste de Shapiro
Wilk foi utilizado visando identificar a normalidade dos dados, estes foram apresentados em
média e desvio padrão, exceto SL, por não passar no teste de normalidade foi apresentado em
mediana. Visando comparar os dados deste estudo com os da literatura científica, foi utilizado
o tamanho do efeito (TE) de Cohen´s d, adotando os valores menores que 0,25 como trivial,
entre 0,25 e 0,50 pequeno, de 0,50-1,0 moderado e maiores que 1,0 grande (RHEA, 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A amostra apresentou idade média de 28,8 ± 6 anos, altura de 1,75 ± 0,06 m e MC
83,4 ± 14 kg, os tempos nos testes foram, SL 2,0 s (mediana), com MD 2,58 ± 0,17 s e CODD de 0,55 ± .0,15 s.
O trabalho de Nimphius et al., (2013) sugeriu o COD-D, com atletas de FA da
primeira divisão da liga universitária americana (NCAA) e utilizou os 10 primeiros metros

lineares do teste de 40 jardas (36,6 m), além dos 10 metros iniciais do teste pro-agility shuttle
20 jardas (18,3 m). Os resultados obtidos no estudo foram, para 10 metros lineares 1,57 ±
0,15 s, para 10 metros com MD 2,29 ± 0,17 s, obtendo um COD-D de 0,72 ± 0,08 s, conforme
apresentado no Quadro 1.
Quadro1- Comparação do déficit de mudança de direção entre atletas de futebol americano.
Atletas Paraenses
(n=13)

Atletas Americanos
(n=66)

TE

10m MD

2,58 ± 0,17

2,29 ± 0,17*

1,70

COD-D

0,55 ± 0,15

0,72 ± 0,08*

1,41

Fonte: (NIMPHIUS et al., 2013, p. 116, ADAPTADO)
Legenda: Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão, TE= tamanho do efeito (Cohen´s
d), 10m MD= 10 metros com mudança de direção, COD-D= déficit de mudança de direção, *= possui
tamanho do efeito grande (>1,0).

Ao compararmos os resultados é possível identificar que, os americanos obtêm
diferença grande em relação aos locais (TE>1,0), tanto para os tempos de 10m com MD
(TE=1,70), quanto ao COD-D (TE=1,41). Essa relação é pertinente ao demonstrar um
antagonismo, pois os atletas universitários são mais rápidos em MD, mesmo sem o TE a
média da VL também é maior que a mediana dos Paraenses, porém seu déficit é maior, o que
segundo o trabalho de Nimphius et al. (2013), demonstraria uma menor capacidade para
mudar de direção.
Contudo, quando analisamos a literatura, o conceito de sprint momentum (SM) nos
traz discussões que corroboram com os resultados encontrados neste estudo. Esta
nomenclatura advém do conceito físico de “momentum” e é calculado a partir da
multiplicação da massa corporal do atleta pela velocidade atingida durante o teste (BARR et
al., 2014; LOTURCO et al., 2019).
No estudo de Loturco et al. (2019), com atletas de futebol, os quais foram divididos
em dois grupos de a cordo com sua VL (mais rápidos e mais “lentos”), os mais rápidos
obtiveram também maiores COD-D. O autor infere que os atletas mais rápidos obtiveram
maior SM, chegando à conclusão que atletas mais rápidos em linha reta acabam tendo maior
dificuldade para mudar de direção, pela maior ação dessa variável, o que compactua com o

presente estudo, onde o grupo de atletas mais rápidos (universitários) obtiveram também
maiores déficits.
Já no estudo de Barr et al. (2014), nos é apontado que atletas de esportes de colisão
como o FA e rugby beneficiam-se da manutenção de uma MC elevada. Nesse ponto, a MC
dos atletas universitários (107,7 ± 20,5) em comparação com os atletas locais (83,4 ± 14)
demonstrou-se maior (TE= 1,38), o que nos leva a inferir a influência do SM para o maior
COD-D encontrado.
Este conflito afeta o treinamento físico do FA, ao passo que, manter a MC elevada
traria vantagens nas colisões da prática esportiva e a VL expressa grande demanda na
modalidade. Contudo, ao buscar o desenvolvimento destas duas variáveis, inevitavelmente
parece haver uma interferência negativa nas MD a partir da ação do SM, afetando a
capacidade dos atletas mais rápidos em “absorver” a ação da inercia produzida e
proporcionalmente desacelerar seu centro de massa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões apresentadas objetivaram, analisar através da comparação o COD-D
entre atletas de futebol americano, para tanto, utilizou-se os achados dos atletas locais em
detrimento da literatura na mesma modalidade, porém em diferentes níveis competitivos.
Mediante isso, os atletas por este estudados demonstraram obter desníveis
significativos em relação aos atletas universitários americanos em algumas das variáveis tidas
como fundamentas pela literatura para o FA, como, VL, MD e MC. Contudo o COD-D
demonstrou-se uma variável sensível a compreensão das MD em diferentes âmbitos
esportivos, porém deve-se levar em consideração a relação da MC e VL expressas no SM, na
interpretação desta.
Todavia, mesmo as comparações sendo feitas entre distancias e ângulos iguais para as
mudanças de direção, os tamanhos das amostras eram diferentes, os testes usados pelos dois
estudos também, podendo adotar técnicas de execução distintas, o que denotam limitações.
Apesar do COD-D e SM auxiliarem no entendimento das MD no esporte, ainda não
está claro os mecanismos de desaceleração inerentes a que atletas com alta capacidade de VL,
proporcionalmente tenham MD com a mesma eficácia, novos estudos são necessários,
relacionados a desaceleração no esporte.

ANALYSIS AND COMPARISON OF THE CHANGE OF DIRECTION
DEFICIT BETWEEN AMERICAN FOOTBALL ATHLETES
ABSTRACT
The present research analyzed through the comparison the change of direction deficit
between American football athletes of different competitive levels and found that there is a
disparity between Brazilian athletes (n=13) and NCAA division 1(n=66) mainly in change of
direction (ES=1.70) and body mass (ES=1.38), it is concluded that it is necessary to
understand the deceleration mechanisms capable of reducing the action of sprint momentum
during changes in direction, to reducing deficit.
KEYWORDS: football; training; sprint.

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL DÉFICIT DE CAMBIO DE
DIRECCIÓN ENTRE ATLETAS DE FÚTBOL AMERICANO
RESUMEN
Esta investigación analizó a través de la comparación el déficit de cambio de dirección entre
deportistas de fútbol americano de diferentes niveles competitivos y encontró una disparidad
entre los brasileños (n=13) y los americanos (n=66) principalmente en el cambio de
dirección (TE=1.70) y masa corporal (TE=1.38), se concluye que es necesario comprender
los mecanismos de desaceleración capaces de reducir la acción del “sprint momentum”
durante los cambios de dirección, para reducir el déficit.
PALABRAS CLAVES: fútbol americano; entrenamiento; esprint.
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO PERFIL POTÊNCIA-FORÇAVELOCIDADE DE SPRINT EM ATLETAS DE FUTEBOL
AMERICANO1
José da Silva Pimentel Neto,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Eduardo Macedo Penna,
Universidade Federal do Pará (UFPA)
RESUMO
Devido à demanda de sprints máximos no futebol americano, o perfil potência-forçavelocidade possibilita uma rica análise das variáveis, este estudo objetivou analisar e
comparar essas. Foram analisados 13 atletas em sprint de 30 metros nas principais variáveis
e utilizou-se o tamanho do efeito de Cohen´s d, os atletas apresentaram menores valores que
outros da mesma modalidade principalmente em Pmax, tornando-se necessário métodos de
treinamento que possam maximizar essa variável.
PALAVRAS-CHAVE: futebol americano; treinamento; sprint.
INTRODUÇÃO
Segundo Delaney, Olson e Morin (2018) a velocidade em forma de aceleração é
crucial na performance do futebol americano (FA). Essa associação pode ser melhor
entendida a partir dos resultados encontrados por Harper, Carling e Kiely (2019) que por meio
de uma meta-análise de estudos observacionais que utilizaram GPS, identificaram que dentre
todas as modalidades esportivas estudadas o FA exerce a maior incidência de acelerações de
intensidades alta (>2.5 m/s-2) e muito alta (>3.5 m/s-2).
Visando o entendimento da capacidade de executar sprints, as relações forçavelocidade (Fv) e potência-velocidade (Pv) exercidas durante essa ação vem sendo estudadas
ao longo dos anos. Ao identificar a variação da velocidade do atleta em função do tempo num
determinado percurso utilizando-se o modelo estatístico de regressão linear, além de equações
advindas da física, é possível obter o perfil individual da relação potência-força-velocidade
(PPFv) durante o sprint máximo (SM), o que nos possibilita analisar variáveis como a força
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máxima teórica (F0), a máxima velocidade atingida (Vmax), o pico de potência (Pmax), entre
outras (CROSS et al., 2016).
Nessa premissa, analisar como esta relação se manifesta nos esportes, em diferentes
níveis e no FA, tem importância a pesquisadores e treinadores, para nortear a seleção de
métodos de treinamento que possam atingir esse perfil.
OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo, analisar o PPFv durante SM em atletas de FA.
Para tanto tornou-se necessário identificar o comportamento das principais variáveis do PPFv
em atletas de FA, em seguida comparar estas variáveis nos atletas locais com os achados na
literatura para a mesma modalidade, em atletas de diferentes níveis.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi utilizado o banco de dados coletado no período de pré-temporada 2021 (fevereiro)
do clube Vingadores FA (Belém-Pará), organizado e aplicado pela comissão de preparação
física do mesmo. Esta pesquisa utilizou um desenho experimental transversal, com
abordagem quantitativa, de natureza aplicada, contendo objetivos explicativos e com
procedimentos experimentais. A amostra caracterizou-se de treze atletas (n=13), do sexo
masculino e sem lesões prévias, das posições wide receiver (WR) e running back (RB).
A coleta foi realizada no período da manhã (09:00 às 11:00) em campo, foram
coletados os dados de massa corporal, altura e idade, após 30 min foi realizado um
alongamento dinâmico, com duração de 10 minutos, seguido de educativos de corrida
(skippings) e saltos (hops) com duração de 10 min, por fim os participantes foram instruídos a
realizar sprints de 10 metros com intensidade subjetiva de 40 e 60% do máximo, além de
sprints de 20 metros 80 e 90%.
Após três minutos foram coletados dois sprints máximos de 30 metros lineares
utilizando o aplicativo MySprint instalado em um iPhone 8 Plus com filmagem ≥240fps
localizado a 10 metros da demarcação de 15 metros do ponto de partida dos atletas, para tal
foram utilizados postes demarcatórios indicando o ponto de passagem do centro de massa dos
participantes e seus tempos em 5,10,15,20,25 e 30 metros, as metragens e demarcações

seguiram os informes do aplicativo e seu trabalhos de validação (ROMERO-FRANCO et al,
2016).
Para análise foi utilizado o melhor tempo dos SM, após a identificação do PPFv, todos
os dados foram retirados do aplicativo e disponibilizados numa planilha do Microsoft Excel,
dos quais selecionou-se para análise apenas os valores considerados principais, sendo eles F0
relativo ao peso corporal (N/Kg), Pmax relativo ao peso corporal (W/Kg), além de Vmax
(m/s).
ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Para análises estatísticas foi utilizado o software GraphPad Prism 8, o teste de Shapiro
Wilk foi utilizado para identificar a normalidade dos dados, os dados foram apresentados em
média e desvio padrão (com exceção de Vmax, por não apresentar normalidade). Visando
comparar os dados deste estudo com os da literatura científica, foi utilizado o tamanho do
efeito (TE) de Cohen´s d, considerando os valores <0,25 trivial, entre 0,25 e 0,50 pequeno, de
0,50-1,0 moderado e maiores que 1,0 grande (RHEA, 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A amostra apresentou de idade média de 28,8 ± 6 anos, altura de 1,75 ± 0,06 m e peso
83,4 ± 14 Kg, quanto aos resultados do PPFv, foram Vmax 7,6 (mediana) m/s, F0 9,2 ± 1,4
N/Kg, Pmax 18,5 ± 6 W/Kg. Ao compararmos estes resultados com o trabalho de Haugen,
Breitschädel e Seiler (2019) o qual analisou 431 atletas do sexo masculino em 23 diferentes
esportes, o valor da mediana de Vmax no presente estudo foi menor que todos as médias dos
esportes por eles estudados sendo o menor valor dos atletas de esgrima 8,2 ± 2 e o maior de
sprinters 10,3 ± 3, já quanto a F0 os achados são comparados aos maiores valores estudados
por eles, os quais foram bobsled 9,3 ± 3 e sprinters 9,2 ± 3, por fim quanto a Pmax os
resultados deste estudo ficam abaixo da média dos esportes, sendo maiores que esgrima 16,0
± 2, o menor valor apresentado, porém menores quando relacionados aos maiores valores
encontrados, sprinters 23,0 ± 1 e bobsled 21,0 ± 2.
No trabalho de Cross et al. (2015) realizado com atletas de elite do rugby union (RU)
e rugby league (RL), os backs exercem melhores comparações com os atletas locais (AL) por
este estudados, pois segundo o autor exercerem altas demandas de velocidade em forma de

SM e ainda seguidos por colisões. Ao compararmos as variáveis propostas, os valores de
Vmax foram superiores no RU e RL, no Quadro 1 é apresentado que, os valores de F0 foram
maiores nos AL mesmo contendo TE considerado pequeno em relação a RU e moderado em
relação a RL, ainda Pmax exerce valores parecidos em relação a RL confirmado pelo TE
trivial, todavia em relação a RU o efeito mostra-se maior (moderado).
Quadro 1- Comparação Entre Atletas de Futebol Americano Paraenses e Rugby de Elite.

F0
(N/Kg)
P max
(W/Kg)

Futebol Americano
(n= 13)

Rugby Union
(n=7)

TE
(FA-RU)

Rugby League
(n=9)

TE
(FA-RL)

9,24 ± 1,45

8,76 ± 0,41

0,4

8,17 ± 0,99

0,8

18,5 ± 3,18

20,3 ± 1,0

0,7

18,9 ± 2,2

0,1

Fonte: (CROSS et al., 2015, p.698, ADAPTADO)
Legenda: Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão, TE=Tamanho do Efeito (Cohen´s
d), RU=Rugby Union, RL= Rugby League, FA=Futebol Americano.

Porém o trabalho de Delaney, Olson e Morin (2018) nos apresenta dados de atletas
universitários (AU) de FA, prospectos a ingressar na principal liga do mundo da modalidade,
a National Football League (NFL), através do processo de seleção padrão (NFL COMBINE),
o qual consiste em um combinado de testes físicos e técnicos, sendo um dos principais o
sprint máximo de cerca de 36 metros. No estudo os autores analisaram 575 atletas de elite da
liga colegial americana cujas atividades condizem com a proposta do nosso estudo (skills),
ainda 344 deles das mesmas posições RB, WR.
Os autores apontam que a Pmax dos AU foi maior que os achados da literatura em
atletas de rugby e sprinters de elite, sendo ainda fator de destaque relacionado com os 100
melhores selecionados para a NFL entre os anos de 2013 e 2017, a explicação adotada por
eles diz respeito a essa variável demonstrar o pico da relação entre a força e a velocidade
durante o sprint e que a prática da modalidade ocorre próximo a esta, o que pode fazer dessa
variável uma forte expressão da performance no FA. Visando a comparação com o presente
estudo, o Quadro 2 nos possibilita analisar os AL e os AU para a mesma posição, onde Pmax
dos AU foi maior que a dos AL exercendo a maior diferença entre as variáveis e esportes
analisados, contendo o TE grande tanto na posição WR quanto RB

A partir do apresentado sobre a relevância dessa variável e ao identificarmos um
déficit entre os AL e outros da mesma modalidade e função ou até de modalidades similares,
torna-se necessário a partir do treinamento ocasionar intervenções favoráveis ao
desenvolvimento da potência SM. Nesse ponto, o trabalho de Cross et al. (2017) demonstra
que treinamento com sprints resistidos entre 69 e 96% da massa corporal (dependendo da
fricção do trenó) maximiza a produção de potência durante sprints máximos e afeta
positivamente o PPFv mais especificamente Pmax, o que poderia auxiliar o planejamento de
treinos dos atletas locais, tendo em vista a necessidade de melhora nesse quesito apresentada
por este estudo.
Quadro 2- Comparação Entre Atletas de Futebol Americano Paraenses e do NFL Combine

F0
(N/Kg)
Pmax
(W/Kg)

RB Paraenses
(n=6)
8,41 ± 1,17

RB Combine
(n=139)
10,4 ± 0,9

17,26 ± 3,91

26,1 ± 2,3

TE
1,9

WR Paraenses
(n=7)
9,96 ± 1,33

WR Combine
(n=205)
10,5 ± 0,9

TE
0,4

2,7

19,60 ± 2,12

27,1 ± 2,5

3,2

Fonte: (DELANEY; OLSON; MORIN, 2018, p. 27, ADAPTADO)
Legenda: Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão, TE= Tamanho do Efeito (Cohen´s
d), WR= Wide Receivers, RB= Running Backs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve por objetivo analisar e comparar as principais variáveis do
PPFv em atletas de FA do estado do Pará com os achados na literatura em outros atletas,
preferencialmente da mesma modalidade. Nessa premissa o estudo identificou que o
comportamento dessas variáveis muda bastante em conformidade com o esporte de acordo
com a literatura apresentada. Porém, ao passo que existe uma similaridade com a modalidade
esportiva, como esportes de campo, com alta demanda de SM e colisões frequentes, estas
obtêm perfis também similares, com exceção de Pmax que parece ser fator primordial nessas
modalidades.
A partir disso podemos constatar que a sistematização dos processos de treinamento
com enfoque na maximização da potência em SM pode ser de grande proveito ao âmbito
competitivo dos AL, podendo ser priorizado, tendo em vista a disparidade observada entre
eles e AU da mesma modalidade e posições de jogo. Contudo, ainda são necessários mais
estudos com as demais posições, identificando as mudanças agudas e crônicas no PPFv

ocasionada por diferentes intervenções de treinamento. Cabe ressaltar que os dados analisados
e comparados foram do mesmo método de identificação (PPFv), todavia os métodos de coleta
para o mesmo foram diferentes entre os estudos o que gera uma limitação, assim como a
disparidade no número de participantes, sugere-se então que em futuros estudos a
padronização das metragens e formas de teste torne as comparações mais plausíveis.

ANALYSIS AND COMPARISON OF THE SPRINT POWER-FORCEVELOCITY PROFILE IN FOOTBALL ATHLETES.
ABSTRACT
Due to the demand for maximum sprints in football, the power-force-velocity profile enables
a great analysis of the variables, this study aimed to analyze and compare these. Thirteen
athletes were analyzed in a sprint of 30 meters, the effect size of the Cohen's d was used, the
athletes presented lower values than others of the same modality, Pmax was most notable, it
is necessary making training methods that can maximize this variable.
KEYWORDS: football; training; sprint.

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PERFIL POTENCIA-FUERZAVELOCIDAD DE SPRINT EN ATLETAS DE FÚTBOL AMERICANO.
RESUMEN
Debido a la demanda de esprints máximos en el fútbol americano, el perfil potencia-fuerzavelocidad permite un análisis rico de las variables, este estudio tuvo como objetivo
analizarlas y compararlas. Se analizaron trece atletas en un sprint de 30 metros en las
principales variables y se utilizó el tamaño del efecto Cohen'sd, los atletas presentaron
valores más bajos que otros de la misma modalidad, principalmente en Pmax, realizando
métodos de entrenamiento que pueden maximizar esta variable.
PALABRAS CLAVES: fútbol americano; entrenamiento; esprint.
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RESUMO
Com a atual mudança no contexto do treinamento esportivo, as adaptações nas metodologias
de avaliação via sistema remoto, são necessárias. Por isso, o objetivo deste estudo foi
apresentar a metodologia adotada pela equipe de FUT5 da AMparadesporto na avaliação
física via sistema remoto, realizada em 8 atletas cegos. Foi realizado um protocolo de testes
em Março e Maio de 2021. Após dois meses de treinamento físico, os atletas apresentaram
uma melhora nos resultados médios em todos os testes.
PALAVRAS-CHAVE: futebol de cinco; treinamento esportivo; sistema remoto.
INTRODUÇÃO
O Futebol de cinco (FUT 5) é um esporte coletivo que foi adaptado às potencialidades
da pessoa com deficiência visual. O FUT 5 é um esporte que apresenta características de
esforços físicos de alta intensidade e de curta duração, e o bom condicionamento físico esta
intimamente ligado ao bom desempenho. Entre as capacidades físicas importantes na
modalidade estão agilidade, velocidade, flexibilidade, potência de membros inferiores e
resistência abdominal (MOURA, 2018; MATZENBACHER, 2014). A potência dos membros
inferiores se destaca dentre os componentes necessários para as ações específicas durante a
prática do FUT 5 e, quando apresentam níveis insuficientes, como desequilíbrios bilaterais e
diferença na razão agonista/antagonista são fatores intimamente correlacionados com o
surgimento de lesões musculoesqueléticas (CAMPOS, 2015).
1

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Devido a pandemia, diversos tipos de serviços tiveram que ser adaptados de forma
precoce para o ambiente online (FILHO, 2020), não sendo diferente para a equipe de FUT 5
da Associação Mineira do Paradesporto (AMparadesporto). A equipe possuía uma frequência
de treinos de 3x/semana com duração de 2h/treino, e no intuito de minimizar os prejuízos no
nível técnico e físico dos atletas, de prevenir lesões e principalmente para auxiliar na
manutenção da saúde dos atletas, o sistema de treinamento remoto foi implementado pelo
departamento técnico da equipe de FUT 5 da AMparadesporto, com a pandemia do novo
Coronavírus.
As adaptações nas metodologias de treino e de avaliação via sistema remoto são
recentes, com isso o número de publicações sobre a informação e caracterização desse
processo é escasso, principalmente quando se é direcionado para atletas com deficiência
visual. O que se tem observado nas bases de dados, é que as publicações existentes
relacionadas ao atleta com deficiência, geralmente está interligado com atletas com
deficiência física (TEYHEN, 2020). Além disso, há uma necessidade em realizar e registrar
os procedimentos de avaliação dos atletas do FUT 5 para aprimorar e nortear o trabalho em
equipe da comissão técnica em relação ao desenvolvimento das intervenções do treino técnico
e físico.
Atualmente, não há previsão concreta do retorno das competições de FUT 5 por parte
da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Mesmo com essa incerteza
do retorno das competições, com base na literatura (MATTOS, 2020; FILHO, 2020) há um
consenso entre os profissionais da área que é mais benéfico manter o treinamento técnico e
físico por meio do sistema remoto do que não realizar o mesmo.
OBJETIVOS
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi apresentar e relatar sobre a metodologia
adotada pela equipe de Fut5 da AMparadesporto de avaliação física via sistema remoto.
METODOLOGIA
O estudo é caracterizado como transversal, por realizar a avaliação em dois momentos
distintos. A primeira avaliação aconteceu em março de 2021 e a segunda em maio do mesmo
ano, avaliando ao todo 8 atletas do sexo masculino, com deficiência visual total (classificação

esportiva B1). O protocolo de avaliação aplicado pela comissão técnica de FUT 5 da
AMparadesporto para avaliação da potência muscular de membros superiores e inferiores via
sistema remoto se deu em dois momentos para averiguar a efetividade do protocolo proposto.
Os testes realizados durante o processo de avaliação por vídeo chamada estão
apresentados na Tabela 1 e foram realizados utilizando a plataforma de comunicação Google
Meet®. As variáveis da aptidão física foram consideradas por meio dos procedimentos
presentes nos estudos de Albino, et al, 2010 e Conte, et al, 2008. Os testes utilizados em
ambos os estudos apresentam a praticidade e versatilidade de serem aplicados em um
contexto virtual, onde o espaço físico, recursos tecnológicos e infraestrutura são fortes
limitadores no momento da avaliação.
Tabela 1. Testes realizados

Testes

Duração/Repetições

Corrida estacionária

2 minutos

Flexão de braço

30 segundos

Prancha ventral isométrica

Mínimo de 30 segundos

Abdominal

60 segundos

Salto vertical

3 repetições
Fonte: Tabela elaborada pelos autores, 2021.

Os dados coletados foram compilados e analisados por meio do programa Microsoft
Excel 2013 e a análise dos movimentos do salto vertical foi realizada por meio da observação
subjetiva do avaliador na visão frontal, lateral e dorsal, durante a execução do salto pelo
atleta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação realizada em Março de 2021 foi logo após o período de pausa dos treinos
virtuais do ano de 2020. Com a avaliação inicial, a comissão técnica desenvolveu um
programa de treinamento físico e técnico de acordo com os resultados da avaliação de Março
(tabela 2).

Após dois meses de treinamento físico e técnico-tático, os atletas realizaram a segunda
bateria de testes em Maio e apresentaram uma melhora aparente, ou manutenção, nos
resultados médios em todos os testes. Os valores médios de cada teste estão dispostos na
tabela 2, juntamente com a melhora percentual dos resultados entre as duas sessões, em cada
teste. Esse cenário vem de encontro com a expectativa inicial da comissão técnica, visto que
os atletas retornaram do período de férias sem treinamento. A avaliação inicial nos permitiu
identificar os déficits do atleta, que foram aperfeiçoados pela execução do programa de
treinamento ao longo desses dois meses.
Tabela 2. Resultado do protocolo

Testes
Corrida estacionária
Flexão de braço
Prancha ventral isométrica
Abdominal

Março

Maio

Melhora (%)

321 passos

360 passos

12,15%

14 reps

14 reps

Estável

48,4 segundos

64,5 segundos

33,26%

15 reps

18 reps

20%

Fonte: Tabela elaborada pelos autores, 2021.

A utilização de testes e medidas é de extrema relevância na tomada de decisões
relativas ao treinamento dos atletas. Estes testes ajudam os treinadores e atletas a avaliar o
talento esportivo, identificar habilidades físicas e, principalmente áreas que necessitam de
melhoria visando maximizar seu potencial e atingir suas metas. Além disso, os resultados dos
testes podem ser utilizados para fixar as metas iniciais, marcando o progresso dos atletas em
intervalos regulares (BAECHLE, T; EARLE, R, 2010).
Essa atuação do profissional, juntamente com os dados de testes iniciais, ajuda os
treinadores e outros profissionais a examinar a base de condicionamento geral, o
condicionamento específico do esporte e o histórico de lesões dos atletas, bem como as
demandas fisiológicas e biomecânicas do esporte. Reunindo essas informações preliminares,
podem-se fazer escolhas adequadas em relação à elaboração do programa, testes necessários
para monitorar o progresso e outras avaliações necessárias aos atletas de determinado esporte
(HOFFMAN, 2015, p. 2).

O exemplo prático dessa aplicabilidade é o teste de salto vertical. Todos os atletas
conseguiram executar as 3 repetições do salto vertical, sendo analisados na visão anterior,
lateral e frontal. Alguns atletas apresentaram valgismo dinâmico na execução anterior e
posterior, porém, com as devidas correções na 3ª tentativa os mesmos já não apresentavam tal
compensação. Tal percepção nos traz a possibilidade de destacar possíveis níveis de fraqueza
muscular, desequilíbrios bilaterais e diferença na razão agonista/antagonista, como já foi
citado anteriormente no estudo de Campos, et al, 2015, como fatores que contribuem para o
desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou que a avaliação física possui um papel primordial na atuação da
comissão técnica. Nesse novo cenário de isolamento social, a equipe de FUT 5 da
AMparadesporto, estruturou uma logística de treinamento on-line, descrita brevemente neste
artigo, e posteriormente um processo de avaliação do condicionamento físico dos atletas, que
respeitasse a individualidade de cada atleta dentro de uma equipe heterogênea. Ambos os
desafios foram superados e relatados nesse estudo, demonstrando que é possível realizar um
proceso avaliativo eficaz, mesmo com o mínimo de recursos técnicos ou infraestrutura
possível. Encontrar estudos descritivos na literatura, que realizaram tal intervenção nas
mesmas condições foi o principal desafio no momento de estrurar a proprosta. Sendo assim, é
necessária a realização de mais pesquisas que abordem esse tema, nessas mesmas condições
tão atuais e desafiadoras.

PHYSICAL EVALUATION THROUGH ATTENDANCE IN A REMOTE
SYSTEM OF ATHLETES OF A FIVE-A-SIDE FOOTBALL TEAM
ABSTRACT
With the current change in the context of sports training, adaptations in assessment
methodologies via remote system are necessary. Therefore, the purpose of this study was to
present the methodology adopted by the AMparadesporto FUT5 team in the physical
assessment via remote system, performed in 8 blind athletes. A testing protocol was
performed in March and May 2021. After two months of physical training, the athletes
showed an improvement in average results in all tests.
KEYWORDS: five-a-side football; sports training; remote system.

EVALUACIÓN FÍSICA MEDIANTE LA ASISTENCIA EN UN SISTEMA
REMOTO DE ATLETAS DE UN EQUIPO DE FÚTBOL DE CINCO
RESUMEN
Con el cambio actual en el contexto del entrenamiento deportivo, son necesarias
adaptaciones en las metodologías de evaluación vía sistema remoto. Por tanto, el objetivo de
este estudio fue presentar la metodología adoptada por el equipo AMparadesporto FUT5 en
la valoración física vía sistema remoto, realizada en 8 deportistas ciegos. Se realizó un
protocolo de pruebas en marzo y mayo de 2021. Luego de dos meses de entrenamiento físico,
los atletas mostraron una mejora en los resultados promedio en todas las pruebas.
PALABRAS CLAVES: fútbol 5; entrenamiento deportivo; sistema remoto.

REFERÊNCIAS
ALBINO, J.; FREITAS, C. G.; MARTINS. V. M. S.; KANEGUSUKU, H.; ROQUE, T. P.;
BARTHOLOMEU, T.; FORJAZ, C. L. M. Tabelas de classificação da aptidão física para
frequentadores de parques públicos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Vol. 16, Nº
5 – Set/Out, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-86922010000500011.
BAECHLE, T; EARLE, R. Fundamentos do treinamento de força e do condicionamento.
Manole, 2010.
CAMPOS, L. F. C.; BORIN, J. P.; SANTOS, L. G. T.; SOUZA, T. M. F.; PARANHOS, V.
M. S.; TANHOFFER, R. A.; LUARTE, C. R.; GORLA, J. I. Avaliação isocinética em atletas
da seleção Brasileira de futebol de 5. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 21, n.
3, p. 220–223, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1517-86922015210302121.
CONTE, M.; GONÇALVES, A.; CHALITA, L. V. A. S.; RAMALHO, L. C. B. Nível de
atividade física como estimador da aptidão física de estudantes universitários: explorando a
adoção de questionário através de modelagem linear. Revista Brasileira de Medicina do
Esporte, v. 14, n. 4, p. 332–336, 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S151786922008000400002.
FILHO, B. A. B. S.; TRITANY, E. F. COVID-19: the importance of new technologies for
physical activity as a public health strategy. Cad. Saúde Pública. vol. 36, n. 5, 2020. DOI:
10.1590/0102-311X00054420.
HOFFMAN, J. Guia de condicionamento físico: Diretrizes para elaboração de
programas. NSCA 's Cuide to Program Design. Orlando: Manole, 2015.
MATTOS, S. M.; PEREIRA, D. S.; MOREIRA, T. M. M.; CESTARI, V. R. F.;
GONZALEZ, R. H. Recomendações de atividade física e exercício físico durante a pandemia

Covid-19: revisão de escopo sobre publicações no Brasil. Rev. Bras. Ativ. Fís. Saúde. vol.
25, 2020. DOI: https://doi.org/10.12820/rbafs.25e0176.
MATZENBACHER, F.; PASQUARELLIC, B. N.; RABELOA, F. N.; STANGANELLIA, L.
C. R. Physiological demands of futsal competition. Physical and physiological characteristics
of professional players. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, v. 7, n. 3, p. 122–131,
2014.
MOURA, D. P.; SILVA, T. A. O.; GARCIA, V. B.; SANTOS, J. W. Efeitos do Programa de
Treinamento Funcional nas Capacidades Físicas do Futsal. Revista Brasileira de Futsal e
Futebol,
São
Paulo.
v.10.
n.37.
p.124-129,
2018.
Disponível
em:
http://www.rbff.com.br/index.php/rbff/article/view/556/457. Acesso em: 24 abr 2021
TEYHEN, D. S.; SHAFFER, S. W.; GOFFAR, S. L.; KIESEL, K.; BUTLER, R. J.; RHON,
D. I.; PLISKY, P. J. Identification of Risk Factors Prospectively Associated With
Musculoskeletal Injury in a Warrior Athlete Population. Sports Health. 2020 Nov-Dec;
12(6): 564–572. DOI: 10.1177/1941738120902991.

COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL DINÂMICO DE
DIFERENTES CLASSES FUNCIONAIS DA CANOAGEM
PARALÍMPICA: UM ESTUDO DE CASO1
Pedro André da Silva Lins,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) / Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF)
Samuel da Silva Lima,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Elionaldo Bringel de Lima,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Vinicius Wallace Santos Brito,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Leonardo Gasques Trevisan Costa,
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
RESUMO
O objetivo foi analisar o controle postural dinâmico (CPD) de dois atletas da canoagem
paralímpica de diferentes classes funcionais, KL3 e KL1. O CPD foi mensurado por sensores
inerciais presentes em aparelho celular, acoplado na embarcação. Os resultados
demonstraram que o sujeito KL3 apresentou menores valores de giroscópio (-0,09 graus/s)
quando comparado ao participante KL1 (-0,13 graus/s). Conclui-se que a classe KL3
apresenta maior estabilidade corporal comparada a classe KL1.
PALAVRAS-CHAVE: controle postural; canoagem; classificação funcional.
INTRODUÇÃO
A prática esportiva voltada para pessoas com deficiência teve seu processo de
crescimento no Brasil no fim do século XX (ARAÚJO, 2011). A partir disso, as modalidades
foram se profissionalizando, como é o caso da canoagem paralímpica, que na última década
teve um grande aumento de atletas, além de oficializar como modalidade paralímpica em
2016 (EDWARDS et al., 2019).
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Nas competições de canoagem paralímpica, os atletas englobam as seguintes
deficiências para serem elegíveis: lesionados medulares, amputações de membros inferiores e
lesões (RÓSEN et al., 2019). Para promover uma disputa justa, o grau de comprometimento é
mensurado por uma classificação funcional (MARQUES e GUTIERREZ, 2014), que inclui
avaliação física da função do tronco, membros superiores e inferiores, além de avaliação
técnica específica do esporte (BJERKEFORS et al., 2019).
Os atletas são categorizados em três classes funcionais: KL1, funcionalidade de tronco
ausente ou limitada e sem funcionalidade de membros inferiores, sendo necessário assento
adaptado com encosto alto na embarcação; KL2, funcionalidade parcial de tronco e membros
inferiores, com movimentos dos membros inferiores limitados e, na embarcação, são capazes
de sentar eretos com auxílio de assento adaptado para apoio do tronco e; KL3, atletas
apresentam funcionalidade de tronco e membros inferiores, capazes de sentar-se com tronco
flexionado para a frente na embarcação e podendo usar pelo menos uma perna/prótese como
apoio no finca-pés (EDWARDS et al., 2019).
A distância oficial de prova para todas as três classes é de 200 metros, com objetivo
principal de deslocar a embarcação em linha reta no menor tempo possível (MCDONNELL;
HUME, NOLTE, 2013). Durante toda a prova, o atleta necessita manter-se equilibrado no
interior da embarcação enquanto realiza esforços mecânicos para deslocar o caiaque, com
frequência de remada que varia entre 90 a 140 remadas por minuto durante esforços máximos
(BJERKEFORS et al., 2019).
Desta forma, o controle postural dinâmico, que tem relação com a habilidade de
manter a estabilidade postural e o centro de gravidade dentro da base de apoio enquanto
partes do corpo estão em movimento (OSULLIVAN; SCHMITZ; FULK, 2014), parece ser
um fator importante para o desempenho na canoagem paralímpica. No entanto, ainda há
lacunas na literatura sobre o impacto do controle postural dinâmico nessa modalidade e suas
relações com a classificação funcional.
Nesse contexto, o objetivo do presente estudo de caso foi analisar o controle postural
dinâmico de atletas de canoagem paralímpica de diferentes classes funcionais, KL3 e KL1.

JUSTIFICATIVA
Considerando que a classificação funcional é uma ferramenta para promover uma
disputa justa entre os atletas paralímpicos de uma mesma modalidade e, que o controle
postural dinâmico parece ser um componente motor importante para o desempenho na
canoagem paralímpica; torna-se relevante investigar o controle postural dinâmico entre as
diferentes classes funcionais da modalidade.
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo de caso foi analisar o controle postural dinâmico de
atletas de canoagem paralímpica de diferentes classes funcionais, KL3 e KL1.
METODOLOGIA
Tipo de Estudo
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, descritivo e com
delineamento transversal (THOMAS et al., 2012).
Amostra
A amostra foi composta por dois atletas de canoagem paralímpica, do sexo masculino,
residentes em Petrolina – PE, nomeados nesse estudo como sujeito 1(S1) e sujeito 2 (S2),
respectivamente, com faixa etária de 38 e 21 anos, e classificação funcional KL3 e KL1. S1
com deficiência motora congênita dos membros inferiores e S2 com lesão medular incompleta
(T8).
Sujeito
1
2

Idade (anos)
38
21

Quadro 1 - Caracterização da amostra do presente estudo.
Etiologia da deficiência
Alteração ortopédica congênita dos membros inferiores
Lesão medular incompleta (torácica 8)

TD (anos)
38
02

TD: tempo de deficiência; CF: Classificação funcional. Fonte: própria dos autores.

CF
KL3
KL1

Aspectos Éticos
O presente estudo obedeceu às diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa com
seres humanos (BRASIL, 2012), com aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em
Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco com o parecer n.
3.892.500. Foi realizada uma reunião prévia com os interessados com o objetivo de

comunicar sobre os procedimentos que seriam adotados e finalidade da pesquisa, por fim
assinatura do TCLE.
Coleta de dados
As avaliações foram realizadas no Iate Clube de Petrolina - PE, durante o período
matutino. O pesquisador responsável estava presente em todas as coletas efetuadas e recebeu
auxílio da equipe do Grupo de Estudo e Pesquisa em Atividade Física Adaptada –
GEPAFA/UNIVASF, previamente capacitada. As coletas de dados foram realizadas antes do
período pandêmico do COVID-19. Para a realização das avaliações, foi utilizado um caiaque
de competição da canoagem paralímpica e um remo de alumínio com pás de poliestireno, para
ambos os participantes.
Procedimentos
A princípio, foi aplicada aos participantes uma anamnese com o objetivo de mapear
informações básicas.
Para mensurar o controle postural dinâmico, os sujeitos foram instruídos a remar um
percurso reto com uma distância de 200 metros o mais rápido possível, sendo analisado a
estabilidade da embarcação por meio de sensores inerciais (LSM339DLC) presentes em um
aparelho celular Samsung Galaxy 9® (SM-G9600, Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon,
South Korea). O celular foi fixado próximo ao cockpit da embarcação por meio de um suporte
articulado universal. Foram mensurados os valores do eixo X do giroscópio, com 25 Hz de
frequência, registrados através do aplicativo Sensor Kinects Pro® (versão 2.1.2,
INNOVENTIONS Inc., Houston, USA).
O início foi com um sinal sonoro e o tempo era registrado por um cronômetro (HS-3v1BRDT). Foram concedidas três tentativas válidas a cada participante, com intervalo de 5
minutos entre elas, onde o menor tempo foi considerado para as análises. Antes da primeira
tentativa, os participantes fizeram um aquecimento de 3 minutos no lago onde o teste foi
aplicado.

Figura 1 - Demonstração dos procedimentos para avaliação do controle postural dinâmico do
presente estudo.

Fonte: própria dos autores.

Análise dos dados
Para análise estatística, inicialmente, os dados do giroscópio obtidos pelos sensores
inerciais foram multiplicados por 1.000 devido ao tamanho reduzido dos valores,
contribuindo para melhor visualização. Posteriormente, recorreu-se a estatística descritiva de
tendência central e dispersão (média e desvio padrão) para analisar o controle postural dos
sujeitos durante o teste de desempenho motor. Por fim, adotou-se representação gráfica dos
valores do giroscópio categorizados pela classificação funcional. Todas as análises foram
realizadas por meio do programa GraphPad Prism.
RESULTADOS
Os valores de deslocamento de rotação do eixo x da amostra, com classificação
funcional KL3 e KL1, são apresentados nas figuras 2 e 3, respectivamente. Nota-se que a
dispersão dos deslocamentos em graus/segundo apresentou valores positivos e negativos,
demonstrando que os sujeitos realizaram deslocamentos laterais tanto para a direita (positivo)
e quanto para a esquerda (negativo).
Com relação ao controle postural dinâmico, observou-se que o sujeito com
classificação KL1 apresentou maiores valores de tendência central e dispersão de

deslocamento médio lateral (mínimo: -4,830; máximo: 4,260; amplitude: 9,090; média: 0,135) quando comparado ao sujeito com classificação KL3 (mínimo: -5,194; máximo: 2,711;
amplitude: 7,905; média: -0,094).
Figura 2 – Valores do giroscópio (eixo X) do sujeito 1 (KL3) durante a avaliação de controle postural
do presente estudo.

Fonte: própria dos autores.
Figura 3 – Valores do giroscópio (eixo X) do sujeito 2 (KL1) durante a avaliação de controle postural
do presente estudo.

Fonte: própria dos autores.

DISCUSSÕES
A presente pesquisa teve como objetivo analisar o controle postural dinâmico de
atletas de canoagem paralímpica de diferentes classes funcionais. Conforme resultados
reportados, observa-se que os valores de controle postural dinâmico foram maiores para o
sujeito da classe funcional KL1 quando comparado ao participante da classe funcional KL3.
Isso pode ser justificado devido os atletas da classe KL1 apresentarem maior
comprometimento em suas funções motoras, o que pode originar menor estabilidade corporal
durante a realização dos esforços mecânicos para completar a prova de 200 m.
Lima et al. (2020) analisaram o controle postural estático de seis pessoas com
deficiência motora praticantes de canoagem paralímpica. Os resultados corroboram com os
achados do presente estudo, ao reportarem, que os sujeitos com tetraplegia apresentaram
menor controle postural quando comparados aos participantes com paraplegia e amputação de
membros inferiores.
Pickett et al (2018) afirmam que a propulsão do caiaque requer elevados níveis de
força rápida, cíclica e repetitiva, particularmente dos membros superiores. Na canoagem
paralímpica, observa-se exigência motora de movimentos contínuos de membros superiores,
rotação do tronco, flexão e extensão alternadamente de quadril, joelho e tornozelo
(BJERKEFORS et al., 2019). Essas especificidades da modalidade e as diferenças de
comprometimento motor entre as classes funcionais da canoagem paralímpica, auxiliam na
compreensão das diferenças de controle postural dinâmico da amostra do presente estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo de caso comparou o controle postural dinâmico de dois atletas de
canoagem paralímpica de classes funcionais distintas, visando analisar as diferenças de
controle postural dinâmico por meio de sensores inerciais. Observou-se diferenças nos valores
de giroscópio do eixo x entre as classes KL1 e KL3, constatando menores valores de
deslocamento angular na classe KL3. Com isso, conclui-se que a classe funcional KL3
apresenta maior estabilidade corporal dinâmica quando comparada a classe KL1. Esses
achados demonstram a importância da classificação funcional na canoagem paralímpica e
sugere-se novos estudos, com amostra representativa.

COMPARISON OF DYNAMIC POSTURAL CONTROL OF
DIFFERENT FUNCTIONAL CLASSES OF PARALYMPIC CANOEING:
A CASE STUDY
ABSTRACT
The objective was to analyze the dynamic postural control (DPC) of two Paralympic
canoeing athletes from different functional classes, KL3 and KL1. CPD was measured by
inertial sensors present in a cell phone, attached to the vessel. The results showed that subject
KL3 had lower gyroscope values (-0.09 degrees/s) when compared to participant KL1 (-0.13
degrees/s). It is concluded that the KL3 class has greater body stability compared to the KL1
class.
KEYWORDS: postural control; canoeing; functional classification.

COMPARACIÓN DEL CONTROL POSTURAL DINÁMICO DE
DIFERENTES CLASES FUNCIONALES DE CANOA PARALÍMPICA:
UN ESTUDIO DE CASO
RESUMEN
El objetivo fue analizar el control postural dinámico (DPC) de dos deportistas de piragüismo
paralímpico de diferentes clases funcionales, KL3 y KL1. El CPD se midió mediante sensores
inerciales presentes en un teléfono celular, conectado al recipiente. Los resultados mostraron
que el sujeto KL3 tenía valores de giroscopio más bajos (-0,09 grados / s) en comparación
con el participante KL1 (-0,13 grados / s). Se concluye que la clase KL3 tiene una mayor
estabilidad corporal en comparación con la clase KL1.
PALABRAS CLAVES: control postural; canotaje; clasificación funcional.
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RESUMO
O presente trabalho investigou a correlação entre as performances tático-técnica e física de
90 atletas de basquetebol com idades entre 9 e 18 anos. Foram aplicados os testes Team
Sport Assessment Procedure, Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1, countermovement jump
e Line Drill test. Os resultados indicam correlações significativas entre volume de jogo e
performance tático-técnica com as provas de curta duração e alta intensidade bem como com
o teste de performance aeróbia.
PALAVRAS-CHAVE: desempenho tático; desempenho funcional; formação esportiva.
INTRODUÇÃO
O basquetebol é um esporte coletivo com padrões de movimento que envolvem
episódios curtos, intensos e repetidos de atividade, que exigem mudanças rápidas e frequentes
de direção (ABDELKRIM et al, 2010; ABDELKRIM; EL FAZAA; EL ATI, 2007;
MCINNES et al., 1995). Para este esporte, a força explosiva influencia significativamente o
desempenho competitivo (STOJANOVIC et al., 2012). As demandas físicas do basquete
1
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variam de acordo com a idade dos atletas, nível de competição e estratégias de treinamento
(CARVALHO et al., 2011).
Existem testes validados que podem ser utilizados para analisar a performance física
de atletas de basquete, dentre eles o Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (Yo-Yo IR 1)
(BANGSBO; IAIA; KRUSTRUP, 2008), instrumento válido como medida de resistência
específica do basquete (CASTAGNA et al., 2008); Salto Contramovimento, do inglês
Countermovement Jump (CMJ)(KOMI; BOSCO, 1978), para medir a potência dos membros
inferiores (MARKOVIC, 2004) e o Line Drill Test (LD) (SEMENICK, 1990), teste de campo
de aptidão anaeróbia em jogadores adolescentes de basquete (CARVALHO et al., 2011).
Analisadas as capacidades físicas, importa, também, conhecer a performance técnicotática individual. Para essa finalidade, o instrumento Team Sports Assessment Procedure
(TSAP), elaborado por Gréhaigne, Bouthier e Godbout (1997), pode ser utilizado
(LEONARDI et al., 2019). No entanto, faltam evidências acerca da correlação de testes
tático-técnicos com performance física no basquetebol. Nesse sentido, o objetivo deste estudo
foi verificar se há correlação entre as performances tático-técnica e física em jovens atletas de
basquetebol.
METODOLOGIA
Previamente ao início da pesquisa, em atendimento aos protocolos éticos e científicos,
foi obtido o número de aprovação do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
(CAAE)

13381319.7.0000.5347. Houve contato prévio com os clubes, atletas e seus

responsáveis para que assinassem o termo de consentimento livre e esclarecimento.
As coletas de dados foram realizadas entre os anos de 2015 a 2020 em clubes
esportivos das cidades de Porto Alegre (RS), Itatiba (SP) e Santa Bárbara d’Oeste (SP), com
atletas da modalidade de basquete, de nível regional, sendo os atletas masculinos do RS e as
atletas do feminino de SP. No total, 189 atletas participaram das avaliações, mas apenas 90
(masculino: n=35; feminino: n=55) fizeram todos os testes, os quais foram realizados em dois
dias: no primeiro dia foi realizada a avaliação antropométrica, o CMJ, LD e o TSAP e no
segundo dia, foi realizado o Yo-Yo IR 1. Os atletas, de ambos os sexos, incluídos no presente
estudo possuíam idades média de 14,24 (±2,05) anos (masculino: 15,13±2,01; feminino:
13,67±1,87) estatura entre 138,0 e 193,2 cm (M=168,5±11,6) (masculino: 178,0±9,6;

feminino: 162,4±8,2) e massa corporal entre 28,5 e 102,3 Kg (M=62,7±13,4) (masculino:
71,1±12,2; feminino: 57,3±11,3). Para a avaliação antropométrica, foi seguido o protocolo
disposto por Lohman et al (1988).
Para avaliação da dimensão tático-técnica foi utilizado o TSAP (GRÉHAIGNE;
BOUTHIER; GODBOUT, 1997). O protocolo utilizado foi o proposto por Leonardi et al
(2019), com jogos 3x3 em meia quadra de basquetebol, considerando os critérios e os
cálculos de de bolas de ataque (AB), volume de jogo (PB), índice de eficiência (EFF) e
performance propostos por Gréhaigne, Bouthier e Godbout (1997).
A avaliação da performance aeróbia foi realizada por meio do Yo-Yo IR1
(BANGSBO; IAIA; KRUSTRUP, 2008). É um teste cujo protocolo consiste em corridas
repetidas de 2 x 20 metros de distância, no formato vai e vem, tendo um repouso ativo de 2 x
5 metros a cada retorno. O tempo de cada corrida é determinado por uma faixa de áudio que
emite um sinal sonoro para cada reinício da corrida, sendo o tempo progressivamente menor
de acordo com o protocolo de avan�
o do teste. Quando o participante falha duas vezes
seguidas ao não retornar no tempo determinado para a linha inicial, o teste termina.
Contabiliza-se a dist�
ncia percorrida em metros, conforme quantidade de corridas de 20m
executadas pelo participante.
Para avaliar a força explosiva de membros inferiores foi aplicado o teste CMJ, que
consiste em um salto a partir de uma posição em pé livre e com um contra-movimento
preparatório (KOMI; BOSCO, 1978). O atleta deve iniciar o teste em pé, com as pernas
afastadas à largura dos ombros e as mãos mantidas nos quadris durante todo o salto (BOSCO;
LUHTANEN; KOMI, 1983). Na sequência, o atleta deve se agachar rapidamente e saltar o
mais alto possível, mantendo os joelhos estendidos e o corpo ereto enquanto estiver no ar.
Para o presente estudo, foi utilizado o tapete de contato da marca Hidrofit (Multisprint
System, Hidrofit, Brazil) para medir a altura do salto. Todos os atletas saltaram três vezes
com pausa de aproximadamente 5 segundos entre cada salto. Para o presente estudo foi
computado o salto com maior altura obtido por cada atleta.
Para medir a capacidade do atleta de sustentar um nível máximo de performance
física pela duração da atividade anaeróbica foi utilizado o LD (SEMENICK, 1990). O
protocolo pressupõe que o atleta perfaça uma distância total de 140 metros, utilizando as
linhas do basquete como referência. A execução do teste �composta por sete trocas de

dire�
�
o que ocorrem em percursos com dist�
ncias crescentes (5,8m, 14m, 22,2m e 28m)
contadas a partir do baseline. A cada a troca de dire�
�
o o avaliado deve passar os dois p�
s
para al�
m da linha demarcat�ria da dist�
ncia percorrida. No decorrer da prova, o protocolo
permite que haja encorajamento verbal dos avaliados pelos avaliadores. O tempo de prova foi
medido por fotocélula (Cefise, Nova Odessa, Brasil).
Para a análise da normalidade dos dados foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov e a
correlação foi calculada pelo teste de Spearman com o auxílio do software SPSS 25.
RESULTADOS
O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov indicou que a amostra tinha
distribuição não-normal. Os resultados da correlação de Spearman estão apresentados na
tabela 1.
Tabela 1- Correlações entre o Team Sport Assessment Procedure (TSAP) e os testes
físicos.
Feminino

Masculino

Total

Yoyo
(m)

LD (s)

CMJ
(cm)

Yoyo
(m)

LD (s)

CMJ
(cm)

Yoyo
(m)

LD (s)

CMJ
(cm)

AB

0,082

-0,179

0,052

0,448**

-0,178

0,178

0,194

-0,201

0,145

PB

0,133

-0,421**

-0,021

0,352*

-0,169

0,306

0,143

-0,245*

0,077

EFF

0,126

-0,112

0,036

0,327

0,015

0,233

0,240*

-0,166

0,199

Performance

0,106

-0,291*

-0,001

0,345*

-0,074

0,250

0,180

-0,213*

0,129

Legenda: Yo-Yo: Yo-Yo intermittent recovery test level 1, AB: Attack balls, PB:
Volume of play, EFF: Índice de Eficácia, Performance, LD: Line-Drill Test Final e CMJ: salto
contra-movimento; *p<0,05; **p<0,01
Para o grupo feminino, encontrou-se uma fraca, negativa e significativa correlação
entre PB e LD e muito fraca, negativa e significativa correlação entre Performance e LD. Isso
indica que o PB e a performance estão sendo pouco influenciados pela maior capacidade de
troca de direção e esforços de curta duração e alta intensidade. Embora as ações de desmarque

e criação de linhas de passe sejam necessárias para receber a bola ou conquistá-la (os quais
são computados para o cálculo do PB), os resultados indicam pouca influência na
performance.
Para o grupo masculino foram encontradas correlações fracas, positivas e
significativas entre AB e Yo-Yo; PB e Yo-Yo; e Performance e Yo-Yo. Isso indica que para
os meninos a principal variável a influenciar no resultado do TSAP foi a capacidade aeróbia,
ou seja, a manutenção por mais tempo em ações do jogo.
Para o grupo total (n=90) encontrou-se correlações muito fracas, negativas e
significativas entre PB e LD e Performance e LD. E muito fraca, positiva e significativa entre
EFF e Yo-Yo, com base nas magnitudes definidas por Cohen (1988; 1992). Tendo em vista
que as correlações do grupo total geraram resultados similares aos observados para o sexo
feminino, sugere-se que o n amostral feminino (61,11% do total) parece ter influenciado no
resultado da correlação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram observadas diferenças significativas entre os resultados dos testes entre os
sexos e, embora muito fraca, é possível concluir que há correlação entre a performance física
e tático-técnica em jovens atletas. Esses resultados sugerem que uma melhor performance
tática é influenciada, ainda que com efeito pequeno, pela performance física, sugerindo
atenção de treinadores de jovens atletas às variáveis que influenciam o desempenho em
situação de jogo reduzido para cada sexo.

CORRELATION BETWEEN TEAM SPORTS ASSESSMENT
PROCEDURE (TSAP) AND PHYSICAL PERFORMANCE IN YOUNG
BASKETBALL ATHLETES
ABSTRACT
The present work investigated the correlation between the tactical-technical and physical
performances of 90 basketball athletes aged between 9 and 18 years old. The tests that were
performed were Team Sport Assessment Procedure, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1,
countermovement jump and Line Drill test. The results indicate significant correlations
between game volume and tactical-technical performance with the short duration and high
intensity tests as well as with the aerobic performance test.

KEYWORDS: tactical performance; functional performance; sport development.

CORRELACIÓN ENTRE TEAM SPORTS ASSESSMENT PROCEDURE
(TSAP) Y RENDIMIENTO FÍSICO EN JÓVENES ATLETAS DE
BALONCESTO
RESUMEN
El presente trabajo investigó la correlación entre las actuaciones-tácticos técnicas y físicas
de 90 atletas de baloncesto de edades comprendidas entre 9 y 18 años de edad. Se aplicaron
las pruebas de Team Sport Assessment Procedure Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1,
countermovement jump e Line Drill test. Los resultados indican correlaciones significativas
entre el volumen de juego y el rendimiento táctico-técnico con las pruebas de corta duración
y alta intensidad, así como con la prueba de rendimiento aeróbico.
PALABRAS CLAVES: desempeño táctico; desempeño funcional; formación deportiva.
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O EFEITO CRÔNICO DO EXERCÍCIO ELEVAÇÃO DE QUADRIL
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RESUMO
O objetivo da presente revisão sistemática e metanálise foi investigar o efeito do exercício
elevação de quadril sobre a corrida de 10 e 20 metros de jogadores de futebol. Ao final, dois
artigos foram selecionados em base de dados. Foi identificada diferença média para a
velocidade em corrida de 10 metros -0,08s (IC95% -0,11 e -0,05; p<0,001) e 20 metros 0,13s (IC95% -0,16 e -0,09; p<0,001). O exercício elevação de quadril mostrou-se eficiente
em melhorar o desempenho de jogadores de futebol.
PALAVRAS-CHAVE: desempenho atlético; desempenho esportivo; treinamento de força.
INTRODUÇÃO
Durante uma partida de futebol os jogadores geralmente executam ações envolvendo
força e potência muscular para a realização de saltos, chutes, corridas em alta velocidade e
corridas em alta velocidade com mudança de direção. Em anos recentes tem sido descrito
aumento do número de ações com essas características. Durante a temporada da Premier
League 2006-07 versus a temporada 2012-13 foi observado aumento do número de sprints
(número de sprints: 31±14 até 57±20) e velocidade de corrida (velocidade de corrida:
9,12±0,43 até 9,55±0,40 m.s-1) durante uma partida (BARNES et al., 2014). Vale ressaltar
que essas ações são consideradas importantes porque precedem a marcação de um gol. Por
exemplo, corridas em linha reta ocorrem em 45% das vezes em que um gol é marcado e a
segunda ação mais frequente antes de um gol é o salto, ação observada em 16% das vezes
(FAUDE; KOCH; MEYER, 2012).
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Diante das informações apresentadas, cientistas do esporte e pesquisadores passam a
investigar e sugerir meios, métodos e/ou estratégias de treinamento que possam aumentar o
desempenho dos jogadores de futebol. Entre essas estratégias está a utilização do exercício
elevação de quadril. Assim, o objetivo da presente revisão sistemática e metanálise foi
investigar o efeito do exercício elevação de quadril sobre a corrida de 10 e 20 metros de
jogadores de futebol.
MÉTODOS
O protocolo desta revisão sistemática foi registrado no INPLASY (Unique ID:
INPLASY202140005). Dois investigadores (JFSS e FG) conduziram as buscas em bases de
dados de forma independents, para identificação, triagem e extração de dados. As bases de
dados utilizadas foram PubMed, Web of Science, Scopus e Google acadêmico, em
conformidade com as diretrizes definidas pelo PRISMA (Moher et al., 2015). Foram
considerados artigos publicados até 30 de abril de 2021. As palavras-chave foram
selecionadas por meio da opinião de especialistas e revisão sistemática da literatura. A
seguinte combinação de palavras-chave e booleanos foi usada nas bases de dados: “soccer OR
soccer player OR football OR football player AND hip thrust OR barbell hip thrust”. A lista
de referência dos artigos selecionados também foi examinada. Os critérios de inclusão foram:
conter jogadores de futebol aparentemente saudáveis, sem restrições de nível de jogo, sexo ou
idade; estudos crônicos, e estudos controlados randomizados. Os critérios de exclusão foram:
Jogadores de futebol com problemas de saúde (por exemplo, lesões, cirurgia recente) ou
outros atletas de esportes coletivos; Intervenções agudas; e ensaio não controlado, revisão,
carta ao editor, registro do ensaio, proposta de protocolos, editorial, capítulos de livros e
resumos de conferências.
Para análise da qualidade metodológica dos estudos foi usada a ferramenta TESTEX
(SMART et al., 2015). A escala TESTEX consiste em 15 pontos e 12 itens. Os estudos
selecionados marcaram 9 (GONZÁLEZ-GARCÍA et al. 2019) e 7 (ABADE et al. 2021)
pontos. Foram extraídos os dados de médias, desvios padrão (DP), tamanhos de amostra (n) e
desempenho em corridas de 10 e 20 metros.

RESULTADOS
Seleção dos estudos: Foram identificados inicialmente 604 artigos nas bases de dados
consultadas. Após remoção das referências duplicadas, permaneceram 458 artigos. Na fase de
seleção baseada na leitura do título e resumo foram excluídos 438 artigos e 20 passaram para
a leitura na íntegra. Ao final, 2 artigos foram selecionados para a revisão sistemática e
metanálise.
Características dos estudos: Os estudos selecionados são descritos na Tabela 1. Os estudos
são controlados e randomizados. Um foi realizado durante a temporada competitiva e o outro
na pós temporada. Um total de 14 sujeitos compuseram a amostra, sendo 8 do sexo feminino
e 6 do sexo masculino. O período de intervenção durou entre 7 e 20 semanas, sendo que a
frequência semanal de treinamento de força usando o exercício elevação de quadril era de 1 a
2 vezes.
Tabela 1. Características dos estudos selecionados.

ABADE et al. (2021)
GONZÁLEZ-GARCÍA et al. (2019)
Tipo de estudo
ECR
ECR
Período do estudo
T
PT
Sexo
Masculino
Feminino
Sujeitos
8
6
Idade (anos)
16,56±0,56
16,82±1,56
Estatura (cm)
176,3±5,8
164,3±5,52
Massa corporal (kg)
66,6±6,2
58,35±6,28
Experiência prévia
Não
Não
Frequência semanal
1
2
Duração (semanas)
20
7
ECR: Estudo controlado randomizado; T: temporada; PT: pós temporada; N: sem experiência prévia
em treinamento de força.

Síntese dos estudos
O desempenho da velocidade de corrida em testes de 10 e 20 metros de jogadores de
futebol foram testados em dois estudos e são apresentados na Figura 1. No estudo de
Gonzáles-Garcia et al. (2019), o exercício elevação de quadril melhorou o desempenho em
corrida de 10 metros (d = 0,7), 20 metros (d = 0,46) e T-test (d = 0,36) em comparação ao
desempenho gerado após período de realização do exercício agachamento. No estudo de
Abade et al. (2021), foram encontradas grandes melhorias em corridas de 10 e 20 metros
(muito provavelmente -3,0; ±1,8% e muito provavelmente -3,8; ±1,0%, respectivamente). Foi

identificada diferença média para a velocidade em corrida de 10 metros -0,08s (IC95% -0,11 e
-0,05; p<0,001) (Figura 1, parte A) e 20 metros -0,13s (IC95% -0,16 e -0,09; p<0,001)
(Figura 1, parte B).
Figura 1. Efeito crônico do exercício elevação de quadril sobre o desempenho da velocidade de
corrida de 10 (A) e 20 (B) metros em jogadores de futebol.

A

B

DISCUSSÃO
Os principais objetivos do presente estudo foi investigar o efeito do exercício elevação
de quadril sobre o desempenho de jogadores de futebol em velocidade de corridas de 10 e 20
metros. O principal resultado foi a melhora do desempenho em corrida de 10 e 20 metros. Os
estudos selecionados foram randomizados e controlados, com duração de 7 – 20 semanas. A
frequência semanal praticada foi de uma ou duas vezes.
O exercício elevação de quadril foi capaz de reduzir o tempo que os jogadores de
futebol percorrem distâncias de 10 e 20 metros. A velocidade de corrida está correlacionado
com a produção de força horizontal (r= 0,72) mas não com a produção de força vertical
(WILLIAMS et al., 2020). A corrida pode ser dividida em quatro etapas (1. aceleração, 2.
transição, 3. velocidade máxima e 4. Desaceleração) e ddurante a fase de aceleração o
componente horizontal está mais presente em comparação ao momento em que o atleta
alcança a sua velocidade máxima. Durante a fase de aceleração o corpo do jogador está
posicionado horizontalmente e aplica maior quantidade de força contra o solo. Assim,
identificar estratégias, meios e métodos de treinamento que possam melhorar as ações de

corrida de jogadores de futebol poderá ajudar o jogador a ter vantagens em relação aos seus
oponentes.
Para maximizar a transferência para o desempenho em campo, o treinamento deve ser
o mais específico possível, especialmente no que diz respeito ao padrão de movimento e
velocidade de contração. O recrutamento do gluteo máximo foi mais alto após o a realização
do exercício elevação de quadril em comparação ao exercício agachamento (WILLIAMS et
al., 2020). A maior ativação desse musculo poderá levar a uma maior transferência da
manifestação da força, potência muscular e velocidade durante a corrida. Neste sentido, vários
autores descreveram que, à medida que a velocidade de corrida aumenta, a atividade da
musculatura glútea e isquiotibiais também aumenta, estando a aplicação de força relacionada
a velocidades de corrida.
Exercícios verticalmente orientados, tais como agachamento, levantamento terra e
levantamento olímpico e derivados são amplamente usados por preparadores físicos para o
desenvolvimento da força, potência muscular e velocidade de jogadores de futebol
(WELDON et al. 2021; ZWEIFEL, 2017). Esses exercícios tendem a ser eficientes, no
entanto, a efetividade parece diminuir entre atletas mais experientes e em transferência para
componentes físicos específicos (ZWEIFEL, 2017). Por esses motivos, exercícios realizados
com maior componente horizontal parece terem chances de transferência em corridas
realizadas por jogadores de futebol.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal resultado do presente estudo foi que os atletas de futebol que usaram o
exercício elevação de quadril melhoraram o seu desempenho em corridas de 10 e 20 metros.
Treinadores e preparadores físicos poderão auxiliar os jogadores a melhorar o seu
desempenho em corridas caso adicione na rotina de treinamento o exercício elevação de
quadril. As principais limitações do presente estudo estão relacionadas com a baixa
quantidade de artigos que atenderam os critérios de elegibilidade para serem incluídos. No
entanto, vale ressaltar que o handbook Cochrane para revisões sistemáticas com metanálise
citam o mínimo dois estudos para que seja possível realizar a revisão e metanálise.

THE CHRONIC EFFECT OF THE HIP THRUST EXERCISE ON THE
STRAIGHT LINE RUN OF SOCCER PLAYERS: A SYSTEMATIC
REVIEW WITH META-ANALYSIS
ABSTRACT
The aim of the present systematic review and meta-analysis was to investigate the effect of the
hip thrust exercise on the 10- and 20-meters running of soccer players. At the end, two
articles were selected from the database. A mean difference was identified for running speed
of 10 meters -0.08s (95%CI -0.11 and -0.05; p<0.001) and 20 meters -0.13s (95%CI -0.16
and -0.09; p<0.001). The hip thrust exercise proved to be efficient in improving the
performance of soccer players.
KEYWORDS: athletic performance; athletic performance; resistance training

EL EFECTO CRÓNICO DEL EJERCICIO DE ELEVACIÓN DE
CADERA EN LA VELOCIDAD DE JUGADORES DE FÚTBOL: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA CON METANÁLISIS
RESUMEN
El objetivo de la presente revisión sistemática y metanálisis fue investigar el efecto del
ejercicio de levantamiento de cadera en la carrera de 10 y 20 metros de jugadores de fútbol.
Al final, se seleccionaron dos artículos de la base de datos. Se identificó una diferencia media
para la velocidad de carrera de 10 metros -0,08s (95% CI -0,11 y -0,05; p<0,001) y 20
metros -0,13s (95% CI -0,16 y -0,09; p<0,001). El ejercicio de levantamiento de cadera
demostró ser eficaz para mejorar el rendimiento de los jugadores de fútbol.
PALABRAS CLAVES: rendimiento atlético; rendimiento atlético; entrenamiento de fuerza
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RESUMO
Oito jovens ginastas foram monitoradas durante 4 semanas com o objetivo de analisar o
efeito da intensificação de carga de treinamento nas respostas perceptuais de esforço,
recuperação, bem-estar e infecção respiratória. Como principais resultados destaca-se que o
período de intensificação das cargas de treinamento pode impactar negativamente nas
respostas perceptuais de recuperação e bem-estar, porém não nas respostas de infecção
respiratória.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Ginástica Rítmica; Monitoramento.
INTRODUÇÃO
O treinamento esportivo sistematizado compreende em um processo orientado
buscando a melhoria do desempenho do atleta (ROSCHEL, TRICOLI e UGRINOWITSCH,
2011), e tem por objetivo principal romper o equilíbrio interno do organismo a partir de um
aumento progressivo das cargas de treinamento (ROHLFS et al., 2005). A Ginástica Rítmica
por se tratar de uma modalidade precoce (ANTUALPA et al., 2015) tem suas atletas
submetidas a altas cargas de treinamento desde muito jovens, fazendo com que, adaptações
negativas sejam elevadas nesse esporte (DOUDA et al., 2008).
Com treinos longos e duração aumentando significativamente, tornam essas rotinas
extenuantes com altas cargas de treinamento durante vários anos, acarretando diretamente na
1
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saúde física e psicológica dos atletas (SABETI et al., 2015). Diante do exposto, existe uma
grande necessidade de pesquisas sobre o monitoramento da carga de treinamento na ginástica
rítmica, principalmente com ginastas iniciantes, dessa maneira, o presente estudo apresenta
como objetivo principal analisar efeito da fase de intensificação de treinamento nas respostas
de bem-estar, recuperação e infecção de trato respiratório em jovens praticantes de ginástica
rítmica.
METODOLOGIA
A amostra foi constituída de 08 meninas (10,1 ± 1,2 anos), participantes de uma
equipe de ginástica rítmica amadora, pertencentes a uma escola do Município de Guarapuava,
Paraná. Como critério de inclusão no estudo foram considerados: idade entre 09 e 12 anos,
tempo de prática na modalidade de no mínimo 1 ano e estarem envolvidas no programa de
treinamento para a participação em campeonatos escolares. Como critério de exclusão
considerou-se a desistência da participante da equipe de treinamento; qualquer lesão que
impedisse a participação nos treinamentos durante todo o período de intensificação.
Procedimentos
O período de intensificação do treinamento (IT) apresentou duração de 4 semanas. As
sessões de treinamento foram realizadas três vezes na semana, com duração de 145 minutos
cada. Em todas as sessões foram avaliados a recuperação e bem-estar antes do início e a
percepção subjetiva do esforço após cada sessão de treinamento. No início de cada semana, na
primeira sessão semanal as participantes reportaram os episódios de fontes e sintomas de
infecção do trato respiratório superior.
Para monitorar o estado de recuperação, antes da sessão de treinamento, as atletas
responderam à escala de Qualidade Total de Recuperação - TQR, (KENTTÄ e HASSMÉN,
1998). O bem-estar foi avaliado antes de cada sessão de treinamento pelo questionário WellBeing (WB), baseado nas recomendações de Hooper e Mackinnon (1995) e McLean et al.
(2010). Os episódios de infecção do trato respiratório superior foram avaliados pelo
questionário Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey - WURSS-21 (BARRETT et al.,
2009). A carga interna de treinamento foi calculada através do produto da duração da sessão
(em minutos) pelo escore da percepção subjetiva do esforço da sessão (s-PSE). A s-PSE foi

registrada diariamente após as sessões de treinos, pela escala de Borg CR-10 (FOSTER et al.,
1996).
Análise Estatística
Anova de Medidas Repetidas foi utilizada para comparação entre as semanas, com o
post-hoc de Bonferroni para detecção das diferenças (p<0,05).
RESULTADOS
Para a recuperação, valores significativamente menores foram encontrados na S1
comparado a S4 (p<0,001), (FIGURA 1A) e para o bem-estar uma redução significativa foi
encontrada na S4 comparado as demais semanas (p<0,001), (FIGURA 1B).
Figura 1: Gráfico correspondente ao monitoramento da qualidade total de recuperação
(A) e bem-estar (B) durante a intensificação do treinamento.
*S1 = semana 1, S2 = semana 2, S3 = semana 3 e S4 = semana 4.
A)

B)

Fonte: Dados pesquisa.
No que diz respeito as fontes e sintomas de infecção respiratória, as participantes
apresentaram nenhuma incidência respiratória na S1, S3 e S4, apenas uma incidência
respiratória foi manifestada na S2. Os valores de CIT durante as quatro semanas de IT. A S3
apresentou maiores valores (p <0,001) quando comparada as demais (FIGURA 2).

Figura 2: Gráfico correspondente ao monitoramento da carga interna, durante a
intensificação do treinamento.
*S1 = semana 1, S2 = semana 2, S3 = semana 3 e S4 = semana 4.

Fonte: Dados pesquisa.
DISCUSSÃO
O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito de um período de intensificação
de treinamento nas respostas de recuperação, bem-estar e infecção respiratória em jovens
praticantes de ginástica rítmica. Como principais resultados observou-se que: i) as
participantes apresentaram menores valores na qualidade de recuperação na primeira semana
do período de intensificação; ii) uma redução no bem-estar foi observado na quarta semana do
período de intensificação, sendo esse comportamento podendo ser resultante de uma maior
carga de treinamento observado na terceira semana; iii) as quatro semanas do período de
intensificação de carga não alterou as respostas de infecção respiratória das praticantes.
No presente estudo, foram monitoradas as variáveis perceptuais de recuperação, bemestar e infecção respiratória, por serem variáveis sensíveis a mudança de carga de
treinamento, principalmente no que tange a população de jovens atletas (ALVES, COSTA e
SAMULSKI, 2006; BRINK et al., 2010; HENDERSON et al., 2015; KELLMANN, 2010;
WATSON et al., 2017; MORTATTI et al., 2012; MOREIRA et al., 2014; DEBIEN et al.,
2019). Para a qualidade total de recuperação, podemos observar que as praticantes de GR do
presente estudo apresentam menores valores de recuperação durante a primeira semana de
intensificação (S1), quando comparado as demais semanas, esse resultado pode estar atrelado
à transição do período de preparação geral para o período de intensificação. Comportamento
semelhante foi encontrado no estudo (NOGUEIRA et al., 2015), em jovens atletas juvenis de

natação (15,2 ± 0,52 anos), no qual a resposta de recuperação monitorada durante quatro
semanas de treinamento foi menor na primeira semana durante o período de intensificação,
tendo como média e desvio padrão (14 ± 2), quando comparado há demais semanas de
treinamento.
E por fim, destacamos que houve uma queda nos valores de bem-estar global na
última semana do período de intensificação (S4) quando comparado as demais semanas. Esse,
pode ser resultado de uma maior CIT reportado pelas atletas durante a S3. Segundo o estudo
de Antualpa, Aoki e Moreira (2017), previamente, a dinâmica entre aumento da carga e
diminuição do bem-estar em ginastas (12,1 ± 2,6 anos), também foi avaliada. A CIT e o bemestar durante período de intensificação (IT; 4 semanas; após um período habitual de
treinamento; TH), seguido de um período de redução gradual (TP; 2 semanas), e, como
principal resultado os autores observaram que as ginastas não apresentaram mudanças
significativas nos valores de bem-estar, apesar das mudanças nos valores de CIT nos períodos
de intensificação de treinamento, os resultados sugerem que as ginastas lidaram
adequadamente com as mudanças nas cargas de treinamento, uma vez que, nenhuma alteração
significativa nas respostas de WB foram observados ao longo da pesquisa. No entanto, apesar
de nenhuma mudança nas respostas de WB, os autores demonstraram que ginastas da
categoria juniores (acima de 13 anos) apresentaram menores valores de bem-estar quando
comparadas as ginastas das categorias pré infantil (sub-11 anos) e infantil (sub-13 anos)
sugerindo que quanto mais próximo da puberdade, mais sensível podem ser as fontes de
estresse e mais vulneráveis essas atletas podem se encontrar. Dessa maneira, uma maior
atenção nas respostas comportamentais destas atletas deve ser demandada, afim de evitar
possíveis distúrbios emocionais.
Os resultados do presente estudo são originais e relevantes para a comunidade
científica, principalmente no que diz respeito ao treinamento de jovens praticantes de
ginástica rítmica, porém algumas limitações metodológicas precisam ser descritas. A análise
de apenas uma equipe de jovens participantes de GR e o monitoramento de apenas um
período curtos de treinamento (4 semanas) faz com que os resultados descritos nesse estudo
sejam analisados com cautela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados apresentados, podemos concluir que o período de
intensificação das cargas de treinamento pode impactar negativamente nas respostas
perceptuais de recuperação e bem-estar, porém não nas respostas de infecção respiratória.
A mudança entre período habitual para período de intensificação de carga resultou na
diminuição da percepção de recuperação das participantes, assim como o bem -estar foi
reduzido depois uma semana com maiores valores de carga interna. Dessa maneira, podese enfatizar que o período de intensificação das cargas de treino deve ser encarado como
um período de vulnerabilidade relacionados principalmente ao bem-estar global das
participantes, tornando-se assim importante o monitoramento das cargas de treino e das
variáveis perceptuais para minimizar os efeitos negativos do treinamento durante esse
período.

EFFECT OF LOAD INTENSIFICATION ON THE RESPIRATORY,
WELL-BEING AND RESPIRATORY INFECTION RESPONSES IN
YOUNG RHYTHMIC GYMNASTICS PRACTITIONERS
ABSTRACT
Eight young gymnasts were monitored for 4 weeks with the aim of analyzing the effect of
training load intensification on the perceptual responses of effort, recovery, well-being and
respiratory infection. As main results, it is highlighted that the period of intensification of
training loads can negatively impact the perceptual responses of recovery and well-being, but
not the responses of respiratory infection.
KEYWORDS: Training; Rhythmic Gymnastics; Monitoring.
RESUMEN
Se monitorizó a ocho jóvenes gimnastas durante 4 semanas con el objetivo de analizar el
efecto de la intensificación de la carga de entrenamiento sobre las respuestas perceptivas de
esfuerzo, recuperación, bienestar e infección respiratoria. Como principales resultados, se
destaca que el período de intensificación de las cargas de entrenamiento puede impactar
negativamente las respuestas perceptivas de recuperación y bienestar, pero no las respuestas
de infección respiratoria.
PALABRAS CLAVE: Entrenamiento; Gimnasia Rítmica; Vigilancia.
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RESUMO
Corridas de média e longa distância necessitam do indivíduo um alto condicionamento físico,
expresso comumente pelo Vo2 e pela economia de corrida (EC). O objetivo desta revisão foi
verificar os efeitos do treinamento de força (TF) na performance de corredores. O principal
achado aponta para uma melhora na EC quando aplicado protocolos de TF.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Força muscular; Exercício físico.
INTRODUÇÃO
As corridas de resistência, como as de média e longa distância, necessitam de alta
potência aeróbia por parte do indivíduo, como também, um excelente consumo máximo de
oxigênio (Vo2 máx), sendo este um parâmetro do indicador de desempenho de resistência
aeróbia (PAAVOLAINEN et al., 1999). O desempenho em corrida de resistência em atletas
de elite não tem apenas influência dos princípios cardiorrespiratórios, que de forma resumida,
utilizam com eficiência o transporte de oxigênio, mas também, os aspectos pertencentes ao
componente de força muscular (BEATTIE et al., 2017), como a economia de corrida (EC).
O Vo2 máx e a EC são parâmetros fundamentais na corrida de longa distância no
esporte de alto rendimento (BEATTIE et al., 2014). A EC é definida como energia utilizada
representada em Vo2 submáximo para determinada velocidade de corrida, enquanto Vo2 máx
é a capacidade que o corpo tem de captar o oxigênio do ar e chegar aos músculos durante o
exercício físico (FOSTER; LUCIA et al., 2007). Uma EC eficaz proporciona menor gasto
1
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energético em velocidade submáxima e, consequentemente, uma marcha mais rápida em
determinada distância e/ou velocidade (GUGLIELMO; GRECO; DENADAI, 2009).
O TF apresenta adaptações neurais específicas, como crescimento da ativação das
unidades motoras. Por outro lado, o treinamento de potência (TPot) muscular e treinamento
pliométrico (TPli) utilizam menor carga imposta quando comparado ao treinamento de
hipertrofia ou tradicional (LAMAS et al., 2008).
Cargas intensas pode ser uma alternativa para ganhos da EC em um curto período de
treinamento (GUGLIELMO; GRECO; DENADAI, 2009). A inclusão do TF na rotina de
treinos de atletas de corrida parte da hipótese que o ganho de força pode atenuar a fadiga
periférica durante o sprint final de uma corrida de resistência, além de tornar o atleta mais
econômico (LIMA-SILVA et al., 2010; DAMASCENO et al., 2015).
Entre outros fatores importantes numa corrida de longa e média distância,
encontramos a regulação da velocidade de corrida, conforme descrita por Lima-Silva et al.
(2010). Foi possível observar neste estudo que, dependendo do nível de condicionamento do
corredor, as estratégias de estimulação durante uma corrida de 10km entre corredores de alto
e baixo desempenho são divergentes. Na prática, corredores de alta performance utilizaram no
início da corrida um pace mais rápido, diminuindo até os 2000m; enquanto corredores de
baixa performance utilizaram no início e durante a corrida um pace mais lento, mas constante
em quase toda a corrida.
Esses resultados sugerem uma maior EC, desprendendo menor gasto de energia para
realizar o mesmo trabalho mecânico da marcha (corrida).
De acordo com esses apontamentos da literatura científica, o presente trabalho teve
como objetivo verificar a influência do treinamento de força na performance de corredores de
corrida de média e longa distância em diferentes modelos de treinamento.
METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se por ser de revisão de literatura, na qual foi realizado uma
busca por artigos originais nas bases de dados PubMed e SciElo, além do Google Acadêmico.
Para tanto, foram utilizados os descritores treinamento de força, treinamento aeróbio, corrida,
corrida de média distância, de forma isolada ou associada, em idioma português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a discussão dos protocolos de treinos, foram selecionados 8 artigos originais que
abordaram um ou mais dos métodos: TPli, TPot, treinamento aeróbio (TA), TF e seus efeitos
na performance de corredores de média e longa distância. Os principais resultados dos
estudos estão disponíveis no Quadro 1, e cinco desses são explicados com maior
detalhamento a seguir.
Quadro 1 – Caracterização dos estudos inseridos na revisão.
Ano

Autor(es)

Objetivo do
Estudo

1999

Investigar os
efeitos do
treinamento
Paavolainen
simultâneo de
et al.
força explosiva e
resistência nas
características de
desempenho físico

2008

Realizar uma
comparação entre
os dois métodos de
treino descritos
quanto à eficiência
em aumentar a
força máxima e a
potência no
exercício meio
agachamento

2008

2009

Lamas et
al.

Nº de
Protocolo de
Participantes/Sexo/Nível
Treinamento
de Condicionamento
9 sem
TPot+TA

18/M/Corredores atletas

24/?/Fisicamente ativos

TPot: sprints
5-10, entre
20-100m) e
saltos (30200
contrações,
5-20 séries)
8 sem
3x/sem
TF
1-4 séries, 410RM

Principal
Resultado
EC

Força máx
Força pot
(em ambos
protocolos)

TPot
2-4 séries, 86 rep, de 3060%RM
8 sem
RM
Investigar o efeito
TF: meio
EC
do treinamento de 17/M e F/Corredores bem agachamento, Tempo até a
Storen et al.
força máxima na
treinados
4séries de até exaustão na
EC
4RM
vel.máx
aeróbia
4 sem,
EC (mais
Comparar o efeito
2x/sem
eficiente no
de diferentes
TF
Guglielmo,
protocolos de
TF
tradicional)
Greco e
16/?/Corredores bem
treinamento de
tradicional:
Denadai
treinados
força adicionados
3-5 séries,
ao treinamento de
6RM
resistência na EC
TPot

3-5 séries, até
12RM (falha)
8 sem
2x/sem

2011

Mikkola et
al.

Avaliar os efeitos
do TF tradicional,
TPot e T de
resistência (TR)
muscular no
desempenho
neuromuscular, de
resistência e de
corrida de alta
intensidade em
corredores

TF trad
3 séries, 4-6
rep
27/M/Corredores
recreativos

2015

2015

Investigar se um
período de
treinamento de 6
semanas de TF e
plataforma
vibratória (PV) +
TF influencia a EC
e a rigidez vertical

15/?/Corredores
recreativos

Investigar o efeito
de uma intervenção
de TF, Vo2 máx,
EC e composição
corporal

20/?/Corredores
competitivos

2017

Roschel et
al.

Beattie et
al.

TPot
2-3 séries, 510 rep, 038% de carga
externa
TR
3 séries, 4050 rep.
8 sem
2x/sem

Analisar o impacto
de um programa de
treinamento de
Damasceno
força sobre as
et al.
características
neuromusculares e
a estimulação

18/M/Corredores de
endurance

Força máx
(TF trad e
TPot)
Vel. corrida
(TF trad)
EC (todos)

TF: 3-10
RM, 2-3
séries,
(exercícios
para
extensores da
perna)
6 sem
2x/sem
TF; TF+PV
TF: 3-6
séries, 410RM
40 sem
TA+TF
TF: 60min,
1-12 RM, 1-3
séries, 4-5
exerc/sessão,
1-2x/sem.

RM
Salto
Vel. máx
esteira

Sem
auteração
significativa
nas variáveis
Força máx
Força reat.
EC
Vo2 máx

Fonte: elaborado e traduzido pelos autores.

No estudo de Paavolainen et al. (1999), que verificou a influência do TPot + TA sobre
a EC em corredores de 5km durante nove semanas, observou-se que houve melhora

significativa no desempenho para quem realizou este protocolo, que versou de 32% da carga
total de treino.
Outro estudo (GUGLIELMO; GRECO; DENADAI, 2009) também investigou os
efeitos do TPot na EC, e a interferência do TF tradicional, mas realizado durante quatro
semanas, com exercícios para membros inferiores (leg-press 45º, agachamento, flexão e
extensão de joelho). O TPot contou com 3 série de 12 repetições, aumentando para 4 e 5
séries nas últimas semanas, no qual o movimento era realizado em alta velocidade. Para o TF
foram realizados 3 série de 6 repetições máximas durante as 2 primeiras semanas e 4 série de
5 repetições máximas nas últimas semanas. Após o período experimental foi observado uma
melhora significativa na EC somente no grupo que realizou TF.
Por sua vez, Storen et al. (2008) aplicando intervenção de três vezes por semana num
total de 8 semanas, identificaram que o TF melhorou a EC e a força máxima de corredores
treinados. O TF contou com 4 séries com carga de 4RM + TA.
No entanto, Mikkola et al. (2011) não encontraram melhora na EC após aplicação de
TF e TPot em corredores recreativos, cujo o primeiro consistiu em cargas de 3-6 RM, com
recuperação de 2-3 minutos entre as series; e o segundo de cargas que variou de 0 a 40 % de
1RM, com velocidade de ação máxima e recuperação entre as séries de 2-3 minutos. Os
resultados apontaram para aumento da força máxima e melhora na performance da corrida,
devendo, portanto, os corredores incluírem em seu programa de treinamento exercícios
neuromusculares e resistência anaeróbica, o que pode melhorar o desempenho no sprint final
de uma corrida e, assim, melhorar o tempo de prova.
Roschel et al. (2015) também não encontraram progressos significativos na EC, além
das variáveis rigidez vertical e força dinâmica máxima dos membros inferiores no
desenvolvimento ao protocolo de exercício meio agachamento durante seis semanas em
homens treinados, divididos em TF e TF + treino de vibração de corpo inteiro em uma
plataforma. Os pesquisadores salientam que, tal resultado pode ter sido por conta da baixa
velocidade de movimento realizada no TF.
Observou-se que 87% das pesquisas foram publicadas no idioma inglês e em revistas
internacionais, embora haja participação de pesquisadores brasileiros. Do ponto de vista da
biodinâmica, a melhora na EC e nos parâmetros de força muscular apareceram com maio
frequência, e que o treinamento objetivando maior performance de corredores deve incluir

pelo menos uma das manifestações de força, sendo este complementar ao treinamento
específico de TA.
Porém, assim como relatado por Queiroz e Queiroz (2019) ao investigarem o
treinamento concorrente em diferentes aspectos, incluindo a potência aeróbica, a ampla
variação de protocolos dificultou uma análise mais precisa neste trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos apresentam que um programa de TF em suas variáveis de força, aliado ou
não ao TA, pode proporcionar ganhos fisiológicos e mecânicos para corredores de média e
longa distância, e portanto, devem ser fazer parte do plano de treinamento desta população.

EFFECTS OF STRENGTH TRAINING ON THE PERFORMANCE OF
MEDIUM AND LONG DISTANCE RUNNERS: A LITERATURE
REVIEW
ABSTRACT
Medium and long-distance races require the individual to be highly physically fit, commonly
expressed by Vo2 and running economy (RE). The objective of this review was to verify the
effects of strength training (ST) on the performance of runners. The main finding points to an
improvement in RE when ST protocols are applied.
KEYWORDS: Physical Education; Muscle strength; Exercise.

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN EL
RENDIMIENTO DE CORREDORES DE MEDIA Y LARGA
DISTANCIA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
RESUMEN
Las carreras de media y larga distancia requieren que el individuo esté muy en forma
físicamente, comúnmente expresado por Vo2 y economía de carrera (EC). El objetivo de esta
revisión fue verificar los efectos del entrenamiento de fuerza (TF) sobre el rendimiento de los
corredores. El principal hallazgo apunta a una mejora en la EC cuando se aplican los
protocolos TF.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Fuerza muscular; Ejercicio físico.
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RESUMO
O objetivo foi realizar uma revisão integrativa para desvelar as práticas alimentares entre
atletas do futsal feminino e sua influência no desempenho físico. Não encontrando resultados
recorreu-se à base de dados não oficial. Foram selecionados 5 artigos. Os resultados
evidenciaram que as atletas apresentaram ingestão calórica abaixo do recomendado e
também consumo inadequado de macronutrientes. Poucos são os estudos que abordam as
estratégias alimentares dentro do futsal feminino.
PALAVRAS-CHAVE: Futsal feminino; Alimentação; Desempenho físico
INTRODUÇÃO
O futsal se originou do futebol de salão, e carrega consigo algumas discordâncias
sobre sua criação. Há relatos de que teria surgido no Brasil na década de 1940, devido à
dificuldade dos jovens da Associação Cristã de Moços em encontrar espaços livres para
praticar o futebol, o que os levou a jogar em quadras de basquete e hóquei de forma adaptada.
Foi no final da década de 1980 que o futebol de salão deu origem ao futsal como conhecemos
hoje. (CBFS, 2021; PEREIRA; ANTUNES, 2017).
Historicamente o futsal, que tem suas amarras sociais atreladas ao futebol, durante
muito tempo foi proibido para as mulheres, assim como muitas outras práticas esportivas, sob
a prerrogativa de ser incompatível com sua natureza sensível e frágil (SILVA, 2015). Durante
1
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as décadas de proibição, de 1941 até 1979, apesar de haver mulheres praticando na
ilegalidade, existiam grandes limitações, não sendo permitida a prática competitiva até 1983
quando, com a autorização da Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA), a
regulamentação como esporte coletivo foi conquistada (ASTARITA, 2009; SANCHES &
BORIM, 2010).
Pelas características do futsal enquanto esporte é preciso levar em conta o fato de que
consiste em demandas energéticas intercaladas, aeróbicas e anaeróbicas, o que torna de
extrema importância estratégias que visem um melhor rendimento dos diferentes estímulos
que o corpo necessita (AVELAR et. al. 2008).
Sabe-se que atletas têm necessidades energéticas bem elevadas, e estão diretamente
relacionadas à melhoria no seu desempenho. O consumo adequado de alimentos é
fundamental para promover melhor performance, pois reduz a fadiga, permitindo render por
maior tempo, e proporcionando uma melhor recuperação. Em contrapartida, o alto gasto
calórico sem a manutenção de uma dieta balanceada, observado muitas vezes entre praticantes
de exercícios, impede que se chegue a 100% de seu rendimento (LOSADO; CENI, 2016).
Quando se pensa no futsal de mulheres, não são muitos os artigos que o exploram, e o
cenário é ainda pior quando se foca nas práticas alimentares, bem como sua influência no
desempenho físico, sendo de extrema importância esta pesquisa para melhorar as bases de
dados sobre este assunto.
OBJETIVO
O objetivo do estudo foi realizar uma revisão integrativa para desvelar as práticas
alimentares entre atletas do futsal feminino e sua influência no desempenho físico.
METODOLOGIA
Realizou-se a pesquisa da literatura nas bases de dados: PubMed, Scientific Electronic
Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS). Buscaram-se artigos em português, entre 2010 e 2020. Os descritores adotados
foram: futsal feminino, consumo alimentar, desempenho físico, alimentação, esporte coletivo,
estratégias alimentares, rendimento. Não encontrando nenhum resultado recorreu-se à base de

dados não oficial google acadêmico. Ao final da busca foram selecionados 5 artigos dentro do
tema.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Em um estudo transversal descritivo desenvolvido por Manosso et al. (2010)
transversal descritivo foi analisado através de Recordatório de 24h o consumo de energia,
macronutrientes e fibras de 15 atletas do time de futsal feminino da Universidade Federal de
Santa Catarina. Foram consideradas recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do
Esporte (SBME, 2009). Ao relacionar o consumo das atletas com as recomendações
observaram-se diferença estatística apenas para o consumo de energia e fibras, ambos abaixo
do necessário. Verificou-se uma alimentação com predominância hipocalórica, baixa ingestão
de fibras, normoglicídica, hiperproteica e hiperlipídica. De acordo com Villard et al. (2001)
uma dieta insuficiente em calorias associada ao exercício intenso do futsal pode gerar efeitos
negativos, como a fadiga proveniente da baixa do estoque de glicogênio.
Na pesquisa realizada por Batalha et al. (2019) avaliando o estado e o perfil
nutricional de atletas de uma equipe de futsal de Caxias do Sul, observou-se que 92,13%
foram classificadas como eutróficas. O perfil alimentar foi considerado "adequado" ou
“inadequado” de acordo com os cálculos feitos a partir do QFA. Os resultados mostraram que
53,8% da amostra tinham uma dieta considerada adequada e 46,2% considerada não
adequada. Apesar de uma alimentação saudável pela maioria das atletas, o consumo de
alguns alimentos mais refinados, industrializados, sem nenhum valor nutricional também foi
encontrado, revelando a importância de um acompanhamento nutricional adequado.
No estudo realizado por Barbosa et al. (2019), com o objetivo de avaliar os hábitos
alimentares de uma equipe de 15 jogadoras de futsal feminino, foi encontrado uma média do
valor energético de 1683,24 Kcal, expressando uma inadequação no consumo em desacordo
com suas necessidades reais, que são aumentadas pelo exercício. Sobre a relação dos
macronutrientes com o peso corporal observou-se todos os valores abaixo das recomendações
da SBME para atletas.
A pesquisa de Soares et al. (2016) buscou avaliar o consumo alimentar e composição
corporal de 20 atletas de futsal de um município do Paraná. A amostra foi dividida em dois
grupos de acordo com a faixa etária: juvenil e adultos. Entre as atletas adultas, uma

encontrava-se desnutrida e uma com sobrepeso. Entre as adolescentes, 2 encontravam-se com
excesso de peso.. Notou-se também que a ingestão energética de 70% das atletas era inferior
ao recomendado. Em relação ao consumo de macronutrientes 25% das atletas apresentaram
ingestão diária adequada, 45% demonstraram consumo proteico acima do recomendado.
Quanto à ingestão de gordura, 60% das atletas consumiam uma quantidade maior de valor
diário. Verificou-se que 95% consumiam quantidades menores de carboidratos que a
estabelecida pela SBME. Também foi constatado o uso de suplementos alimentares por 1
atleta, e 10% realizavam ingestão alcoólica E segundo Pada (2009) um fator importante é o
efeito negativo da ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente por atletas, piorando seu
desempenho.
Em outro estudo realizado por Ribas et al. (2013) foi avaliado os hábitos alimentares,
a composição corporal e o perfil metabólico durante um jogo/treino de 11 atletas de futsal
feminino. Foi evidenciado consumo de macronutrientes e calórico inadequado pela maioria
das atletas, o que pode interferir negativamente no desempenho. Em relação ao metabolismo
energético a glicose teve seus valores diminuídos conforme o decorrer do jogo, demonstrando
a exigência do sistema glicolítico durante a partida.
De acordo com Hargreaves (2005) os níveis baixos de glicose observados no presente
estudo demonstram uma ineficiência das reservas de glicogênio muscular e hepático em
manter o exercício. Sendo a glicose a principal fonte de energia para o cérebro, uma glicemia
baixa durante o jogo pode acarretar em hipoglicemia e fadiga central.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Poucos são os estudos que abordam estratégias alimentares no futsal feminino.
Daqueles encontrados, a maioria demonstrou que o consumo de macronutrientes pelas atletas
é muitas vezes inadequado. Em todos os estudos foi evidenciado uma ingestão calórica abaixo
do recomendado para atletas. Isso aponta a necessidade de orientação nutricional para
praticantes da modalidade, tendo em vista os efeitos no desempenho. A escassez de artigos
nas bases de dados selecionadas relaciona-se com os achados de Barreira, Gonçalves,
Medeiros e Galatti (2018). O futsal feminino é um esporte que está em uma crescente no país
e tem exigências específicas a níveis diversos, incluindo aspectos relacionados à alimentação

das atletas. Faz-se, por isso, necessário que estudos futuros se voltem para o suprimento
dessas demandas.

FOOD STRATEGIES IN FEMALE FUTSAL ATHLETES IN BRAZIL: A
BIBLIOGRAPHIC REVIEW.
ABSTRACT
The objective was to carry out an integrative review to unveil dietary practices among female
futsal athletes and their influence on physical performance. When no results were found, an
unofficial database was used. 5 articles were selected. The results showed that the athletes
had caloric intake below the recommended and also inadequate intake of macronutrients.
There are few studies that address eating strategies within women's futsal.
KEYWORDS: Female futsal; Alimentation; Physical performance

ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS EN DEPORTISTAS DE FUTSAL
FEMENINO EN BRASIL: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
RESUMEN
El objetivo fue realizar una revisión integradora para conocer las prácticas alimentarias de
las deportistas de fútbol sala y su influencia en el rendimiento físico. Cuando no se
encontraron resultados, se utilizó una base de datos no oficial. Se seleccionaron 5 artículos.
Los resultados mostraron que los atletas tenían una ingesta calórica por debajo de la
recomendada y también una ingesta inadecuada de macronutrientes. Hay pocos estudios
que aborden las estrategias alimentarias en el fútbol sala femenino.
PALABRAS CLAVE: Fútbol sala feminino; Alimentación; Rendimiento físico.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho era de construir o perfil de jogadores estrangeiros que atuaram no
campeonato carioca nos anos de 2018, 2019 e 2020. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa descritiva, utilizando a análise documental do Boletim Informativo de Registro
de Atletas da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Encontramos, predominantemente, um
perfil de atletas naturais da própria América do Sul, negociados em definitivos com valores
médios que ultrapassam a casa de R$ 20 milhões.
PALAVRAS-CHAVE: Migração; Futebol Carioca; Atletas estrangeiros.
INTRODUÇÃO
A história relata a chegada do futebol ao Brasil em meados de 1894, através de
Charles Miller, estudante brasileiro na Inglaterra que, ao retornar de seu período letivo, traz
em sua bagagem o soccer (DEL PRIORE & DE MELO, 2009). A difusão desta novo
modalidade se dá no Rio de Janeiro, a partir de 1902 com a criação do Fluminense Football
Club (D’ONOFRE, BARBOSA, FERNANDES, 2009).
A expansão inicial do esporte se deu na capital Fluminense e o primeiro campeonato
foi organizado no ano de 1906 contando com 4 equipes. A partir de 1915, as equipes que
formavam o Estado da Guanabara se uniram para a formação do Campeonato Fluminense de
Futebol, e em 1975 ocorreu a junção dos dois campeonatos (D’ONOFRE, BARBOSA,
FERNANDES, 2009).
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Apesar de todo o glamour do campeonato carioca, as últimas 4 décadas mostram um
declínio financeiro, esportivo e midiático decorrente de episódios de corrupção, manipulações
de resultado, desorganização, confrontos políticos entre equipes e a federação de futebol do
Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) e nível técnico abaixo do seu principal concorrente, o
campeonato paulista (SOUZA, 2006; COELHO, 2020). Apesar dessa situação desfavorável,
alguns clubes do Rio de Janeiro, ainda possuem destaque no cenário nacional, sobretudo por
contar com uma média de 1 milhão de expectadores por partida (LANCE, 2021) e, no cenário
esportivo e financeiro, ter C.R. Flamengo como atual bicampeão brasileiro e detentor de
outros 4 títulos2 de abrangência nacional/continental. Estas características, segundo Maguire
(2007), são determinantes para escolha por parte de atletas de participar do processo de
migração inter(nacional/continental).
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo traçar o perfil de jogadores estrangeiros
atuantes no futebol carioca entre os anos de 2018 e 2020.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa3 é de natureza mista e de caráter descritivo,
uma vez que se escora em estratégias que permitem atrelar os dois métodos, além de ampliar
as análises e resultados, enriquece e permite a apresentação dilatada dos assuntos tratados
sobre a temática (SERAPIONI, 2000; GODOY, 1995). Para tanto, utilizamos a estratégia da
análise documental (GIL, 2002) a partir do Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA
– FERJ), tendo como referência, os 12 clubes que atuaram na Série A dos Campeonatos
Cariocas dos anos de 2018, 2019 e 2020. A organização do perfil dos atletas migrantes
contém: a) idade média; b) continente de origem; c) país de origem; d) posição tática e; e)
valores de negociação. Os dados obtidos serão expostos de acordo com as moldes
pertencentes à estatística descritiva proposta por Chan (2003).

Copa Libertadores da América – 2019; Supercopa do Brasil – 2019 e 2020 e; Recopa Sulamericana –
2020.
3
Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HU Clementino Fraga Filho-UFRJ, protocolo
número 67523717.8.0000.5257
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
À guisa das informações obtidas no documento, detectamos 4 marcadores analíticos, a
saber: a) Tipo de negociação e valores; b) Nacionalidades; c) Último local de atuação e; d)
Característica tática.
TIPO DE NEGOCIAÇÃO E VALORES
Atualmente no futebol existem dois tipos de negociações: empréstimo e compra dos
direitos. Na condição de empréstimo, o atleta vem para equipe contratante com um tempo
máximo de retorno estabelecido e seus direitos econômicos permanecem com a equipe que
concede o empréstimo. Já na compra dos direitos, o atleta se torna ativo do clube que o
compra, cumprindo um prazo pré-estipulado de contrato maior quando comparado ao
empréstimo. A seguir, apresentaremos o quantitativo de aquisições de acordo com o tipo de
negociação (Tabela 1).
Tabela 1. Tipos de transferência ocorridas nos anos analisados
Tipos de Transferências
2018
Empréstimo

4

Compra dos direitos

13
Fonte: A autoria

2019

2020

1

4

14

12

Para ampliar a importância dos dados acima, foi necessário apresentar os valores
envolvidos nas negociações envolvidos na tabela 2.
Tabela 2. Valores envolvidos nas negociações
Valores das Transferências (Milhões de Reais)
2018

2019

2020

Absoluto Média Absoluto Média Absoluto Média
Empréstimo

27,4

Compra dos direitos

124,8

6,8

0,32

9,6
198,9
Fonte: A autoria

0,32

55,4

13,8

14,2

165,7

13,8

Foi possível perceber que o número de atletas comprados em definitivo é superior aos
adquiridos por empréstimo nos três anos. Além disso, os valores envolvidos em cada
negociação, ao pensarmos em uma análise regional, apontam para um mercado aquecido que,
somados os três anos, na aquisição definitiva, chegam a cerca de meio bilhão de reais. Não
podemos negar a importância e o poder econômico do Flamengo nesses valores, pois, em
todos os anos, foi responsável por, pelo menos, 50% dos valores negociados. Por outro lado,
não podemos desconsiderar o fato de que ao menos dois clubes de menor porte receberam
atletas estrangeiros durante os três anos.
Logo, apesar do declínio do campeonato carioca que expusemos através da visão de
Coelho (2020) e Souza (2006), a valorização da moeda brasileira comparado ao mercado
econômico de seu do continente e as condições técnico esportivas que os clubes do Rio
podem fornecer aos atletas estrangeiros justifica os números supracitados (WAKIN, 2019).
NACIONALIDADES
Em 2018, dos 17 atletas migrantes, todos os jogadores eram naturais da América do
Sul. No ano seguinte, 2019, os 15 jogadores eram pertencentes aos continentes da América do
Sul (93,33%) e África (6,67%). Já em 2020, foram 16 jogadores, naturais da América do Sul
(81,25%), da Ásia (12,5%) e da África (6,25%). Podemos perceber que a presença de
Sulamericanos é expressiva entre nos três anos (Tabela 3).
Tabela 3. Relação da quantidade de atletas de acordo com as nações sul-americanas em cada edição
pesquisada
Relação Quantitativa Atleta x Nação
Nação

2018

2019

2020

Argentina

3

2

3

Chile

1

1

1

Colômbia

4

5

3

Equador

2

0

0

Paraguai

2

4

1

Peru

2

1

2

Uruguai

3
1
Fonte: A autoria

3

Pudemos verificar uma pequena redução no quantitativo de atletas migrantes entre
2018 e os demais anos, contudo, 6 países 4 estão presentes em todos os anos analisados.
Podemos justificar essa presença através do poderio do Real frente às demais moedas do
Mercosul, bem como a visibilidade e projeção que os times brasileiros têm no mercado
mundial quando comparados com times de países vizinhos (PECEQUILO, DO CARMO,
2017; WAKIM, 2019).
ÚLTIMO LOCAL DE ATUAÇÃO
Nesse marcador foi identificado o último local de atuação dos migrantes antes de
chegarem ao Brasil, o que nos permite visualizar brevemente o fluxo migratório desses atletas
(Tabela 4).
Tabela 4. Última atuação continental antes da migração para o Brasil
Última atuação continental
2018 2019
América do Sul
88%
93%
Europa
12%
7%
África
Ásia
Fonte: A autoria

2020
73%
20%
7%

Ao compararmos estes dados com o marcador das “Nacionalidades”, pode parecer um
resultado lógico, contudo, as pesquisas de Nascimento (2020) e Rial (2008) nos mostra que,
ao migrar, os principais destinos de atletas sulamericanos são os mercados europeus e
asiáticos. Além disso, percebemos uma crescente de atletas que atuavam na Europa antes de
atuar no Rio. Soca (2013) mostrava uma tendência no início da década no retorno de
jogadores que não obtinham sucesso em alguma empreitada intercontinental, seja pelo
insucesso esportivo ou por problemas relacionados à legislação migratória, o que pode
explicar os número encontrados em 2020.

4

Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai.

CARACTERÍSTICA TÁTICA
Com relação a esse marcador é preciso se atentar para a tabela abaixo (5)
Tabela 5. Posição tática dos atletas migrantes para o Rio de Janeiro
Características Táticas dos Migrantes
Posição

2018

2019

2020

Goleiro

3

1

1

Defensor

4

4

2

Médio

4

5

5

Atacante

6

5

8

Fonte: A autoria

Foi notado três tendências acerca das posições técnicas através dos anos. A primeira é
a de queda no número de goleiros envolvidos nas migrações, o que pode ser explicada pela
valorização de atletas sulamericanos dessa posição (NASCIMENTO, 2020), corroborado pelo
mercado europeu que apresentou 2 goleiros titulares naturais da América do Sul entre os
quatro finalistas da Liga dos Campeões da UEFA 2020-21 (UEFA, 2021).
A segunda tendência marca a estabilidade de trânsito de meio campistas. O futebol
praticado a partir da virada do século, apresenta uma característica em que essa posição têm
papel fundamental nos esquemas táticos das equipes e havendo a necessidade de contar com
um número maior de “médios” em relação às demais posições, justificando assim tendência
estável de transito desse tipo de atleta (CARVALHAL, LAGE, OLIVEIRA, 2014).
A terceira tendência é a de crescente entrada de atacantes estrangeiros no futebol
carioca. Essa tendência pode ser explicada pelo Brasil ser o maior exportador de atacantes
para o mercado estrangeiro a mais de cinco décadas e, por isso, necessita de reposição do
mercado intracontinental (HELAL, 2003; NASCIMENTO, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, podemos afirmar que o perfil de jogadores estrangeiros que atuaram no
Rio de Janeiro nos anos de 2018, 2019 e 2020 é traçado por atletas com naturalidade e última
atuação predominante na América do Sul, configurando um direcionamento no mercado
intracontinental. A maior parte das aquisições são em definitivo e os valores médios em cada
são superiores aos R$ 20 milhões, mostrando que os clubes cariocas ainda detêm algum

prestígio econômico e financeiro no mercado. Taticamente, notamos que a maior parte dos
atletas atua no terço ofensivo do campo, formado por médios e atacantes.
Enfim, podemos sugerir a necessidade na ampliação estudos sobre a temática para
aprofundar, não apenas do perfil de atletas, mas outras interveniências inseridas no processo
de migração.

THE PROFILE OF FOREIGN PLAYERS PLAYING IN RIO DE
JANEIRO SOCCER IN THE YEARS 2018, 2019 AND 2020
ABSTRACT
The objective of this work was to build the profile of foreign players who played in the Rio
championship in 2018, 2019 and 2020. This is a descriptive qualitative and quantitative
research, using the documentary analysis of the Federation's Athlete Registration Newsletter
de Janeiro Football Club. We found, predominantly, a profile of athletes from South America
itself, negotiated in definitive terms with average values exceeding R$ 20 million.
KEYWORDS: Migration; Rio de Janeiro Soccer; Foreign Player

EL PERFIL DE LOS JUGADORES EXTRANJEROS QUE JUGARON
EN EL FÚTBOL CARIOCA EN LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue construir el perfil de los jugadores extranjeros que jugaron en
el campeonato de Río de Janeiro en 2018, 2019 y 2020. Se trata de una investigación
descriptiva cualitativa y cuantitativa, utilizando el análisis documental del Boletín de
Registro de Atletas de la Federación de Janeiro Football. Club. Encontramos,
predominantemente, perfil de deportistas de la propia América del Sur, negociado en
términos definitivos con valores promedio superiores a R$ 20 millones.
PALABRAS CLAVES: Migracíon; Fútbol Carioca; Jugadores Extranjeros
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RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar a associação entre o Teste de Impulsão Horizontal (TIH) e
o desempenho de tarefas operacionais de militares. Foi feita uma busca sistematizada da
literatura em 10 (dez) bases de dados, resgatando 9 (nove) estudos. Os resultados
demonstram que o TIH apresenta associação com o desempenho de militares em tarefas que
envolvam o levantamento ou o transporte de carga em curtas distâncias.
PALAVRAS-CHAVE: Militares; Desempenho Profissional; Teste de Esforço.
INTRODUÇÃO
A marcha, a escavação, o manuseio de materiais, o assalto, as operações militares em
terreno urbano, a escalada e as batalhas de curta distância foram definidos como as tarefas
comuns entre os militares, segundo o Manual da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(RESERACH AND TECHNOLOGY ORGANISATION, 2009). Com isso, para a realização
dessas tarefas comuns e outras específicas das situações inesperadas da frente de batalha, são
demandas tropas soberbamente condicionadas (US-ARMY, 1941).
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Não há como conhecer o grau de aptidão operacional da tropa somente dentro do
campo de batalha. Testes físicos padronizados têm sido utilizados historicamente para avaliar
a capacidade pessoal para ocupações exigentes, pois é amplamente reconhecido que a
capacidade física individual pode influenciar diretamente no desempenho do combate
(BILZON et al., 2002).
Um teste de critério de referência é construído para permitir medidas que são
diretamente interpretáveis em termos de padrões específicos de desempenho. Os padrões de
desempenho são geralmente especificados pela definição de classe ou pelo domínio de tarefas
que podem ser desempenhadas pelo indivíduo (MORROW, 2003).
Testes preditivos genéricos são comumente usados para avaliar o desempenho no
trabalho, pois são fáceis de avaliar, rápidos para administrar, barato e simples de conduzir em
grande número (CARSTAIRS et al., 2016). O teste de impulsão horizontal (TIH) é um teste
genérico que avalia a força de membros inferiores, característica física essencial para o
desempenho em tarefas militares sequenciais (MARINS et al., 2019) e crucial para o
desempenho em combates anaeróbios (NEVES, 2017).
O presente estudo tem por objetivo verificar a associação entre o Teste de Impulsão
Horizontal e o desempenho de tarefas operacionais de militares.
METODOLOGIA
A redação do presente trabalho seguiu as Recomendações do PRISMA (PAGE et al.,
2021) para a redação de revisões sistemáticas e metanálises.
Foram selecionados estudos que demonstrassem associação entre testes físicos e
performance funcional em militares, incluídos forças auxiliares como policiais e bombeiros.
Todo o procedimento de identificação dos descritores de interesse, construção das
frases de busca nas Bases de Dados, seleção dos registros de interesse e extração dos dados
foram realizados por 2 pesquisadores (NC; AB) de forma independente e as discrepâncias
foram resolvidas por consenso.
A busca dos registros foi realizada no período de março a junho de 2020 nas seguintes
bases de dados: MEDLINE, PEDro, LILACS, SciELO, Science Direct, SCOPUS, Web of
Science, Cochrane, CINAHL e Sport Discus com o uso dos seguintes descritores: Physical
Fitness, Exercice Test, Task Performance and Analysis, Work Performance e seus sinônimos,

disponíveis nas bases DeCS e MeSH. O operador booleano AND foi usando entre os
descritores e o OR entre os sinônimos.
De cada estudo selecionado, foram extraídos os seguintes dados: país de realização do
estudo; Força Armada ou Auxiliar pertencente; Características da amostra; Tarefas militares
realizadas e sua descrição; e os resultados do Coeficiente de Correlação de Pearson (r)
calculado pela associação entre as tarefas militares e o TIH e interpretado a partir do estudo
de MUKAKA (2012).
O estudo foi registrado no Center Open Science, sob o protocolo https://osf.io/32zvn/.
RESULTADOS
Nas 10 Bases de Dados foram regatados 7.990 estudos acrescentando outros 18 de
outras fontes, como os resgatados de uma revisão sistemática anterior (Hauschild, et al, 2016).
Após a remoção das duplicatas (n = 2.253), 5.755 estudos passaram pelo processo de triagem,
sendo excluídos 5.419. Dos 336 estudos lidos na íntegra, 282 foram excluídos pelos seguintes
motivos: resultados de testes físicos sem associação a tarefas militares (n = 205); testes físicos
realizados com não-militares (n = 65); estudos que compararam o desempenho entre homens
e mulheres (n = 4); inventários de testes físicos ou tarefas militares (n = 8). Dos 54 estudos
restantes, 45 foram excluídos por não apresentares a associação entre o TIH com o
desempenho de tarefas operacionais, chegando ao total de 9 estudos.
O Quadro 1 apresenta as características dos 9 estudos com 20 resultados que
associaram o TIH com o desempenho de tarefas operacionais. Participaram 1.388 militares
(933 homens e 455 mulheres) de 7 nacionalidades diferentes (EUA [3], Brasil, Inglaterra,
Colômbia, Portugal, Noruega e Austrália), que envolveu militares das Forças Armadas e
Forças Auxiliares.

Quadro 1: Características dos estudos selecionados
País / FA-FAx /
Características da
amostra
Inglaterra
/
Marinha / 172
(106 H, 66 M) em
Bilzon et al
traje de combate a
(2002)
incêndios
e
aparelho
respiratório
Autor (Ano)

Tarefa Operacional

r

Carregar um manequim de 37kg por um
circuito com subida de escada e caminhada

0,84**

Carregar halteres na maca com peso total de
41kg, por um circuito com subida de escada e
caminhada

0,81**

Levantar-se da posição deitada ou ajoelhada,
correr por 3-5 segundos retornando a posição
anterior, percorrendo a distância total de 100m

0,79*

EUA / Soldados / Transferir 30 cartuchos de artilharia (45 kg
Foulis, et al
838 (608 M, 230 cada) do chão para o suporte de munições,
(2017)
durante 3 ciclos de 5 minutos, com 2,5
F)
minutos de descanso entre os ciclos

0,79*

Transferir 18 rodas de tanque (25 kg cada) de
um rack a outro a cinco metros de distância

0,8*

Brasil / Polícia
Rodoviária
Marins, et al
Federal / 13 com
(2019)
traje
completo
(12kg)

Multitarefas (7): Sprint 30m; mover-se entre 4
barricadas; correr 10m e pular 2 barreiras;
correr 10m e saltar 2 obstáculos de 1,5m;
arrastar um manequim de 53kg por 15m;
transpor 4 cones com mudança de direção por
15m; e empurrar um veículo por 30s ou 10m
Tempo de permanência na barra fixa
Transportar uma manequim de 68kg por
18,9m
Multitarefas: corrida com mudança de direção,
rastejar, levantar e transportar um saco de areia

-0,6*

-0,2*
-0,34**
-0,04

Misner, et al EUA / Bombeiros Conectar 3 mangueiras a uma distância de
(1989)
/ 150 (F)
4,57m

-0,08

Subir 14 degraus com um saco de areia nas
costas (13,1kg).

-0,22*

Multitarefas: transpor 2 muros; rastejar;
escalar rede de 8m; ultrapassar um banco e um
Colômbia
/
Neves (2017)
poço (1,80m/0,40m); parede de cordas (3m); -0,391**
Exército / 60 (M)
salto Tarzan; ponte de corda (6m); muro de
cordas (4m)
Multitarefas: 4 voltas na pista de obstáculos:
descida de 0.75m; subir e descer escada de 6
degraus; trave de equilíbrio (3m); subir e
descer arquibancadas (3,2m); ultrapassar
Teixeira et al Portugal
/
barreira de 0.45m; transpor obstáculo (1,5m); -0,506**
(2019)
Policiais / 97 (M)
rolar 4x um pneu (65kg); carregar bolsa nas
costas (24kg) por 5m; empurrar e puxar por
10m um trenó (45kg); carregar um manequim
(48kg) por 7.5m
Noruega
/ Índice de Prisão: composto por um teste de
Thomas et al Policiais / 19 (M) simulação de prisão com queda de 1x1, 2x1,
(2014)
em
traje
de luta de autodefesa 1x1 onde o oficial teve que
combate
se libertar de diferentes estrangulamentos.

0,547**

Distância percorrida carregando uma caixa no
tempo de 5 min

0,45

Levantar uma caixa até uma plataforma na
altura no cotovelo

0,69

Levantar uma caixa até uma plataforma na
Beckett et al EUA / Marinha / altura do quadril
(1985)
102 (64M e 38F)
Levantamento único com pés afastados
partindo do chão
Tempo de contração isométrica até que a barra
caia mais de 3cm
Levantamento da barra a altura de 152,4cm

Austrália
/
Phillips et al
Caminhada de 4,83km carregando uma caixa
Bombeiros / 20
(2011)
de 20,4kg.
(M)

0,73
0,63
-0,17
0,69
-0,453*

Legenda: FA-FAx: Força Armada ou Força Auxiliar; H: masculino; F: feminino; EUA: Estados Unidos;
Multitarefas: combinação de 3 ou mais tarefas. *p<0,05; ** p<0,01.

Como observado no Quadro 1, tarefas operacionais de militares que demandam o
levantamento de carga do chão a altura superior aos quadris; percorrer curtas distâncias
(menores que 200m) em terreno plano ou subindo escadas, com ou sem o transporte de carga
(inferior a 50kg), apresentam forte correlação com o TIH, como o que foi relatado por Bilzon
et al. (2002), Foulis et al. (2017) e Beckett et al. (1985).

Tarefas operacionais que demandam o levantamento de carga do chão a diferentes
alturas; a simulação de luta corporal e multitarefas, como uma pista em circuito, apresentam
correlação moderada com o TIH, conforme demonstrado por Marins et al. (2019), Teixeira et
al. (2019), Thomas et al. (2014) e Beckett et al. (1985).
Multitarefas que envolvam predominantemente a força de membros superiores, o
transporte de carga em distâncias superiores a 200m, bem como aquelas de curta distância
com o transporte de carga maiores que 50 kg, apresentam fraca correlação com o TIH, como
foi apresentado por Misner et al. (1989), Neves (2017), Beckett et al. (1985) e Phillips et al.
(2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O TIH apresenta associação com o desempenho em tarefas operacionais de militares,
em especial, aquelas que envolvam o levantamento ou o transporte de cargas em curtas
distâncias.

THE HORIZONTAL IMPULSE TEST ASSOCIATED WITH THE
OPERATIONAL PERFORMANCE OF MILITARY PERSONNEL:
DATA FOR A REVIEW STUDY
ABSTRACT
The aim of the study was to verify the association between the Horizontal Impulse Test (HIT)
and the performance of operational tasks in military personnel. A systematic literature search
was carried out in 10 (ten) databases, retrieving 9 (nine) studies. The results demonstrate that
the HIT is associated with the performance of military personnel in tasks that involve lifting
or transporting cargo over short distances.
KEYWORDS: Military Personnel; Work Performance; Exercise Test.

LA PRUEBA DE IMPULSO HORIZONTAL ASOCIADA CON EL
DESEMPEÑO OPERATIVO DE LOS MILITARES: DATOS PARA UN
ESTUDIO DE REVISIÓN
RESUMEN
El objetivo del estudio fue verificar la asociación entre la Prueba de Impulso Horizontal
(PIH) y el desempeño de tareas operativas en personal militar. Se realizó una búsqueda
bibliográfica sistemática en 10 (diez) bases de datos, obteniendo 9 (nueve) estudios. Los
resultados demuestran que el PIH está asociado con el desempeño del personal militar en
tareas que involucran levantar o transportar carga en distancias cortas.
PALABRAS CLAVES: Personal Militar; Rendimiento Laboral; Prueba de Esfuerzo.
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BASQUETEBOLISTAS NO TREINAMENTO TÉCNICO-TÁTICO COM
PEQUENOS JOGOS1
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RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar a percepção de esforço e a preferência de jovens
basquetebolistas durante a realização de pequenos jogos disputados no formato 4x4 e 3x3. 15
jovens foram submetidos a duas sessões de treinamento nos formatos 4x4 e 3x3. Foi aplicada
a escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) e foram encontradas diferenças
significativas entre as sessões 4x4 e 3x3 (p<0,001). Conclui-se que jovens basquetebolistas
apresentam uma maior PSE e uma maior preferência pelo formato 3x3.
PALAVRAS-CHAVE: basquetebol; pequenos jogos; jovens atletas.

INTRODUÇÃO
Os Pequenos Jogos (PJs) são versões menores e modificadas de jogos esportivos
convencionais, sendo bastante utilizados no contexto do treinamento de equipes esportivas
(CLEMENTE et al., 2020). Geralmente, os PJs usam menos jogadores e quadras com
dimenções menores do que nos jogos oficiais e as regras são ajustadas para atender aos
objetivos táticos e físicos estabelecidos pelo treinador (BREDT et al., 2018). Essas estratégias
de mudança no formato do jogo têm sido utilizadas em diversas modalidades esportivas
coletivas (HILL-HAAS et al., 2011), inclusive no basquetebol (BREDT et al., 2018). É
sabido que um número reduzido de jogadores nos PJs contribui para uma maior participação
dos atletas no jogo, aumentando assim as demandas fisiológicas, o que deixaria o jogo mais
intenso em atletas com idade entre 16 e 19 anos (KLUSEMANN et al., 2012). Além da
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influência do espaço do jogo, diferenças no numero de jogadores e manipulações nas regras
parecem impactar nas demandas fisiológicas, perceptivas e nas ações técnicas de PJs de
basquetebol (FERIOLI et al., 2020). Sabendo da ampla utilização dos PJs na iniciação
esportiva, e da importância de se ter uma participação mais ativa e efetiva dos praticantes
nesta faixa de idade, o objetivo do estudo foi verificar a percepção de esforço e preferência de
jovens basquetebolistas, de nível escolar, durante a realização de pequenos jogos disputados
em meia quadra no formato 4x4 e 3x3.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 15 sujeitos, do sexo masculino, com idade de 13,4 ± 0,9 anos.
Os participantes eram escolares do ensino fundamental, e treinavam basquetebol no período
de contraturno de um colégio federal da cidade de Juiz de Fora/MG, com uma frequência de
treinamento de 2 vezes por semana. Para serem incluídos na pesquisa, os participantes
deveriam estar regularmente matriculados na instituição de ensino, além de participarem
regularmente da atividade extracurricular ofertada no período de contraturno, na modalidade
basquetebol, em um período compreendido entre 6 e 12 meses. Os dados dos atletas que não
realizaram todas as sessões de treino, ou aqueles que apresentaram qualquer condição física
ou clínica que interferissem na realização das sessões de treino, foram excluídos. Os
participantes e seus responsáveis legais foram esclarecidos quanto aos procedimentos da
pesquisa e assinaram termos de consentimento para a participação. Este estudo é parte
integrante do Projeto Atletas de Ouro®: Avaliação Multidimensional e Longitudinal do
Potencial Esportivo de Jovens Atletas e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa local
(CAAE: 32959814.4.1001.5150).
A coleta de dados foi constituída de 3 momentos: 1) Caracterização dos participantes;
2) Duas (2) sessões de treino com PJs, sendo uma no formato 4x4, e outra no formato 3x3; e
3) Aplicação do questionário com perguntas declarativas. Para a caracterização da amostra,
foram realizadas medidas antropométricas (massa corporal, estatura e envergadura), e a
avaliação da capacidade aeróbica através do teste de corrida vai-e-vem de 20m (LÉGER et
al., 1988). O VO2máx relativo (ml/kg/min) foi estimado pela equação: 31,025 + 3,238*V –
3,248*I + 0,1536*V*I, onde V=velocidade em km/h do último estágio alcançado e I = idade
em anos.

Todos os participantes já eram familiarizados com relação a prática de PJs em
diferentes formatos (2x2, 3x3, 4x4 e 5x5) devido a utilização dessas atividades nos
treinamentos. Segundo o relato do treinador, o grupo era bastante semelhante com relação ao
nível de jogabilidade e tempo de prática na modalidade. Sendo assim, os 15 sujeitos foram
distribuídos aleatoriamente formando 4 equipes para a realização da sessão de treino no
formato 4x4, e 5 equipes para a sessão de treino no formato 3x3. Um participante foi inserido
apenas para completar uma das equipes do 4x4 e os seus dados não foram levados em
consideração no estudo. Os PJs foram realizados em 2 metades de uma quadra de
basquetebol, referendadas como quadra 1 e quadra 2, possibilitando que 2 PJs acontecessem
simultaneamente durante as sessões de treino. Foram realizados um total de 8 jogos na sessão
de treino 4x4, e um total de 10 jogos na sessão de treino 3x3. Todas as equipes jogaram
contra todas, e para complementar os jogos que garantissem que a mesma quantidade de jogos
seria realizada entre as equipes, foi realizado um sorteio dos confrontos necessários. Cada
equipe jogou 4 vezes em cada uma das sessões de treino. Os PJs foram disputados em meia
quadra de basquetebol, com uma duração de 5’ em tempo corrido cada jogo, e totalizando 20’
de atividade para cada equipe e para cada participante, nas 2 sessões avaliadas. Foi dado um
intervalo de 3 minutos entre os PJs para que os participantes pudessem se hidratar e para que
fossem organizados os jogos seguintes.
Após o término de cada uma das sessões de treino, foi aplicada a escala de percepção
subjetiva de esforço (PSE) nos participantes. A PSE foi mensurada após o término das sessões
de treino, e na oportunidade foi utilizada a escala CR-10 de Borg (Foster, 2001). Nesta escala
perceptiva de 10 pontos, uma classificação de 1 significa atividade muito leve e uma
classificação de 10 significa esforço máximo. Os participantes foram convidados a marcar o
nível de esforço imediatamente após cada dia de treino. Todos estavam previamente
familiarizados com o escala para garantir sua compreensão e precisão pontuação. As respostas
foram fornecidas em privado para evitar que os jogadores ouçam as classificações de outros
jogadores e, de outra forma, minimizar fatores, aumentando assim a confiabilidade e validade
das pontuações. Além disso, um questionário foi aplicado no treino seguinte ao das coletas,
visando obter informações acerca da preferência dos participantes quanto aos PJs praticados:

1) Qual dos PJs você mais gostou de jogar nos treinos anteriores (4x4 ou 3x3)? 2) Por
que gostou mais desse jogo? O quadro 1 apresenta o desenho experimental com cada
momento do estudo.
Quadro 1 – Desenho experimental do estudo
Momento 1

Momento 2
Sessão PJs 4x4

Momento 3

Sessão PJs 3x3

Quadra 1

Quadra 2

Quadra 1

Quadra 2

Caracterização

AxB

CxD

AxB

CxD

Aplicação das

dos participantes

BxD

AxC

BxC

ExA

perguntas

AxD

BxC

DxE

AxC

declarativas

CxD

AxB

DxA

BxE

DxE

BxC

-

Fonte: [os autores]

A análise descritiva dos dados foi apresentada pela média e desvio-padrão. O
pressuposto de normalidade dos dados foi validado pelo teste Shapiro-Wilk. Para testar a
diferença entre PSE das sessões de treino avaliadas, foi realizado o teste t de Student pareado.
O tamanho do efeito foi analisado pelo d de Cohen (COHEN, 1992). Todas as análises foram
feitas no software IBM SPSS versão 24.0 (IBM Corp., Armonk, NY). Foram considerados
estatisticamente significantes os valores de p ≤ 0,05. Para análise das respostas extraídas
quanto à preferência do modelo de jogo e as razões (motivos) pela escolha, foi adotada a
técnica qualitativa de análise por nuvem de palavras. Os textos foram compilados em texto
no formato txt. duas categorias de preferência (3x3; 4x4) e analisados no Software
IRAMUTEQ Versão 0.7 alpha2 (RATINAUD, 2009).
RESULTADOS
Na tabela 1 estão apresentados os dados referentes à caracterização da amostra. O
grupo se mostrou heterogêneo com relação aos indicadores antropométricos avaliados, porém
era homogêneo com relação a idade, a escolaridade e experiência no basquetebol.

Tabela 1 - Características dos participantes (n = 15).
Indicador

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Idade (anos)

11,56

14,18

13,51

0,76

Massa Corporal (kg)

38,30

84,70

54,38

12,78

Estatura (cm)

145,00

181,70

162,70

9,99

Envergadura (cm)

147,00

194,00

166,47

12,37

IMC (kg/m2)

15,50

27,03

20,34

3,26

Distância no Léger (m)

800,00

1620,00

1181,33

326,41

VO2máx (ml/kg/min)

42,30

53,20

48,62

4,10

Experiência (meses)

6,00

12,00

7,87

2,33

Fonte: [os autores]

A PSE da sessão de treino no formato de PJs 4x4 foi de 5,7±0,8, enquanto no formato
de PJs 3x3 a PSE foi de 6,7±0,8. Houve diferença estatisticamente significativa entre as
sessões (p<0,001). O tamanho do efeito (d de Cohen) observado foi de 1,23, sugerindo que
sob o ponto de vista prático a diferença na percepção de esforço entre as sessões de PJs foi
elevada. A figura 1 ilustra a PSE das sessões de treino com PJs nos formatos 4x4 e 3x3.
Figura 1 – Percepção do esforço nos PJs com formato 4x4 e 3x3.

Legenda: # - Diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
Fonte: [os autores]

Foram avaliados um total de 15 participantes, que no momento 3 da coleta,
responderam a 2 perguntas declarativas referente a preferência pelos PJs, representadas na
Figura 2. Com relação as respostas, 60% (n=9) dos participantes relataram ter preferência
pelo PJs 3x3, enquanto 40% (n=6) dos participantes declararam ter preferência pelo PJs 4x4.
Figura 2 – Nuvem de palavras dos motivos para a preferência dos PJs relatados pelos adolescentes.

Preferência 4X4

Preferência 3X3
Fonte: [os autores]

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos achados, concluímos que jovens basquetebolistas apresentam uma
maior percepção subjetiva de esforço e uma maior preferência pelo pequeno jogo disputado
no formato 3x3, quando comparado ao pequeno jogo disputado no formato 4x4. O fato de
terem mais espaço para jogar, associada a possibilidade de uma maior participação no jogo,
além de um maior contato com a bola nas ações de arremesso, parece ter sido algo
determinante para a preferência apontada. Entendemos que o parâmetro subjetivo, apesar de
validado e utilizado na literatura para investigações com jovens basquetebolistas com idade
semelhantes ao do presente estudo (CLEMENTE et al., 2020), poderia vir acompanhado de
outros parâmetros também consolidados na literatura, como a frequencia cardíaca por
exemplo (KLUSEMANN et al., 2012). Entretanto, o estudo acompanhou uma rotina de
treinamento de atletas escolares, que geralmente não dispõem de ferramentas mais
sofisticadas para o monitoramento da intensidade, o que aumentaria a validade externa do
estudo. Sugerimos novas investigações utilizando outras variáveis para o monitoramento das
cargas fisiológicas, bem como o endendimento acerca dos aspecto motivacionais.

PERCEPTION OF THE EFFORT OF YOUNG BASKETBALL
PLAYERS IN TECHNICAL-TACTICAL TRAINING WITH SMALLSIDED GAMES
ABSTRACT
The objective of the study was to verify the perception of effort by young basketball players
during the performance of small-sided games played in the 4x4 and 3x3 format. 15 young
people underwent two training sessions in 4x4 and 3x3 formats. The subjective perception of
effort scale (SPE) was applied and significant differences were found between the 4x4 and
3x3 sessions (p<0,001). It is concluded that young basketball players have a greater PSE and
a greater preference for the 3x3 format.
KEYWORDS: basketball; small-sided games; young athletes.

PERCEPCIÓN DEL ESFOUERZO DE JÓVENES JUGADORES DE
BALONCESTO EN EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO-TÁTICO CON
JUEGOS PEQUEÑOS
RESUMEN
El objetivo del estudio fue verificar la percepción de esfuerzo de los jóvenes jugadores de
baloncesto durante la realización de pequeños partidos jugados en formato 4x4 y 3x3. 15
jóvenes realizaron dos capacitaciones em formatos 4x4 y 3x3. Se aplicó la escala de
percepción del esfuerzo subjetivo (PES) y se encontraron diferencias significativas entre las
sesiones 4x4 y 3x3 (p<0,001). Se concluye que los jóvenes jugadores de baloncesto tienen un
mayor PES y una mayor preferencia por el formato 3x3. [Times, 12, itálico]
PALABRAS CLAVES: baloncesto; juegos pequeños; atletas jóvenes.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi comparar aspectos motivacionais entre praticantes de Musculação e
Cross Training. A amostra foi composta por 93 sujeitos. Foi aplicado o inventário EMI-2
para avaliar os aspectos motivacionais. Se constatou que o Cross Training apresenta uma
maior motivação para o domínio psicológico (p=0,012) e interpessoal (p=0,003). Por outro
lado, foram observadas associações positivas e significativas entre tempo de prática e
domínios da motivação para os praticantes de Musculação.
PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Exercício Físico; Psicologia do Esporte.
INTRODUÇÃO
No Brasil, quase metade da população (47%) adulta apresenta uma prática insuficiente
de atividade física com base nas recomendações pela Organização Mundial da Saúde
(GUTHOLD et al., 2018). A adesão à prática de exercício físico é um processo gradual
(SOMBRIO, 2011). Nesse processo, a psicologia do esporte pode ter um papel importante
para o desenvolvimento de fatores que melhorem a adesão ao exercício físico (WEINBERG;
GOULD, 2017).
Os aspectos motivacionais estão ligados diretamente a processos mentais que derivam
das concepções particulares do indivíduo que abrangem até mesmo o contexto sociocultural
do indivíduo (GUEDES; MOTA, 2016). A melhoria e manutenção da saúde são um dos
principais motivos que levam a prática de exercício físico (GUEDES; LEGNANI; LEGNANI,
2012). Porém, outros fatores influenciam a motivação, como motivos estéticos, de condição
1
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física e interpessoais. Esses aspectos são abordados em inventários que investigam os motivos
que levam a prática de exercícios físicos (GUEDES; MOTA, 2016).
Dentre estes, a Musculação tem sido um dos exercícios mais praticados,
proporcionando diversos benefícios (BITTENCOURT, 1986; FLECK; KRAEMER, 2006). Já
o Cross Training vem se difundindo desde sua criação e implementação há cerca de 15 anos
(MORAN et al., 2017). Embora existam alguns estudos que investigaram os fatores
motivacionais dessas modalidades, poucos investigaram a influência do tempo de prática na
motivação. Desta forma, o estudo objetiva comparar aspectos motivacionais entre as duas
modalidades e verificar relações entre o tempo de prática os aspectos motivacionais.
MATERIAIS E MÉTODOS
TIPO DE ESTUDO
O presente estudo é do tipo descritivo correlacional e de abordagem quantitativa,
(KNECHTEL, 2014), com delineamento transversal.
AMOSTRA
A amostra foi composta por 93 sujeitos de ambos os sexos, sendo 56 de praticantes de
Musculação (37 do sexo feminino e 19 do masculino) e 37 de Cross Training (25 do sexo
feminino e 12 do masculino). A média de idade foi de 25,35+5,3 anos. Todos os participantes
aceitaram participar da pesquisa perante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), além disso, a pesquisa seguiu todas as recomendações da resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
INSTRUMENTOS
O instrumento utilizado foi o Exercise Motivations Inventory 2 (EMI-2), na sua versão
em português, sendo o mais reconhecido e apontado como referência pela literatura
especializada (GUEDES; MOTA, 2016), usado para monitorar os motivos relacionados a
prática de exercício físico, 44 itens com afirmativas com respostas fechadas, as quais cada
item apresenta uma classificação de 0 a 5, sendo que 0 representa que a afirmação “não tem

nada de verdadeira” para o indivíduo e 5 representava que a afirmação “era muito
verdadeira”.
Esses itens foram agrupados em 10 motivos, divididos em 5 domínios: domínio
Psicológico, que

engloba os motivos relacionados a diversão/bem-estar e controle de

estresse; o domínio Interpessoal, que inclui os motivos relacionados ao reconhecimento
social, afiliação e competição; o domínio da Saúde, composto por motivos relacionados a
reabilitação da saúde e prevenção de doenças; o domínio Estético que engloba os motivos de
controle do peso corporal e aparência física; e o domínio da Condição Física, composto por
motivos relacionados à melhoria do condicionamento físico.
PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada através de um formulário no Google Forms, que
continha questões sociodemográficas, questões relacionadas ao tempo de prática e o EMI-2. O
formulário foi disponibilizado e divulgado por meio de um link através das redes sociais dos
pesquisadores. A pesquisa tinha os seguintes critérios de inclusão: ser praticante
exclusivamente de uma das modalidades e ter consentido com o TCLE. O critério de exclusão
era apresentar idade inferior a 18 anos.
ANÁLISE DE DADOS
Foi realizada uma análise descritiva para medidas de tendência central e dispersão
(média e desvio padrão). O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para constatar a
normalidade dos dados. O Teste t de Student para amostras independentes foi utilizado para
verificar diferenças nos domínios motivacionais entre os praticantes de Musculação e de
Cross Training. Além disso, o teste de correlação de Spearman foi aplicado para identificar
relações entre o tempo de prática e os domínios motivacionais, foi adotada a classificação
proposta por Dancey e Reidy (2006), para avaliar a magnitude das correlações. O nível de
significância adotado foi p<0,05.
RESULTADOS
A tabela 1 apresenta as médias e desvios padrão dos diferentes domínios do EMI-2. O
teste t de Student demonstrou que não existem diferenças significativas (p>0,05) entre os

praticantes de Musculação e Cross Training para os domínios da saúde, estético e de
condições físicas. Por outro lado, nos domínios psicológico e interpessoal, é possível observar
médias mais elevadas para os praticantes de Cross Training (p<0,05).
Tabela 1 - Médias e desvios padrão dos escores dos domínios motivacionais para os praticantes de
Musculação e Cross Training.
N

Psicológicos Interpessoais

Cross Training 37
Musculação

56

Estéticos

Condição Física

Saúde

4,54+0,47

2,41+0,74

3,24+1,17

4,20+0,91

3,25+0,77

4,15+0,84

1,76+1,12

3,47+1,00

4,32+0,73

3,31+0,84

p=0,012*

p=0,003*

p=0,327

p=0,500

p=0,734

P**

*p<0,05 para diferenças significativas
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Quando aplicado o teste correlação de Spearman entre o tempo de prática e os
domínios motivacionais, não foram encontradas correlações significativas para os praticantes
de Cross Training (p>0.05). Já para a Musculação o teste mostrou correlações fracas e
significantes entre domínio interpessoal e o tempo de prática, considerando que (r=0,32;
p<0,01), e entre o domínio de condições física e tempo de prática (r=0,284; p=0,03), como
descrito na tabela abaixo.
Tabela 2 - Resultado do teste Spearman entre a variável tempo de prática e os domínios

Cross Training

Musculação

Tempo de prática

motivacionais.
r

Psicológicos Interpessoais Estéticos Condição Física Saúde
0,018
0,016
0,080
0,219
0,082

p

0,91

0,92

0,63

0,192

0,631

r

0,219

0,320*

0,132

0,284*

0,111

p

0,10

0,01*

0,31

0,03*

0,41

*p<0,05 para correlações significativas
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo demonstram que os praticantes de Cross Training
apresentam maior motivação intrínseca, em relação aos praticantes de Musculação, pois,
quando analisada a média do domínio interpessoal, observa-se diferença significante para o
motivo de afiliação. Assim, pode-se constatar que os praticantes de Cross Training
apresentam maior prevalência de fatores de motivação intrínseca que os motivavam a prática
da modalidade. Essa predominância de domínios psicológicos e interpessoal para grupo do
Cross Training pode estar associada ao modo em que os treinos são organizados, os quais
geralmente são realizados em grupos e com uma alta e continua interação social entre
participantes e treinadores (GAVAZZI; DORST B., 2014; HEUER, 2019).
As correlações encontradas para grupo da Musculação entre o tempo de prática e os
domínios motivacionais interpessoais e de condição física, mostraram que quanto maior o
tempo de prática do indivíduo na modalidade, maior é sua motivação intrínseca. Esse efeito já
é descrito na literatura, sendo evidenciado que indivíduos que apresentam maior motivação
por aspectos de dimensão intrínseca, são mais pertinentes e apresentam uma prática mais
durável, algo reflete diretamente na aderência ao treinamento físico (GUEDES; LEGNANI;
LEGNANI, 2012).
Os resultados encontrados a respeitos dos domínios psicológicos e interpessoais
corroboram com outros estudos. Entre eles uma pesquisa que buscou comparar a motivação
entre 125 praticantes de Musculação e 95 praticantes de CrossFit, sendo verificado que a
motivação intrínseca era mais presente entre os praticantes de CrossFit, apresentando que o
fator integração social era o que mais se relacionava com a prática da modalidade (SANTOS
et al., 2017). Em outro estudo, constatou-se que o grupo do CrossFit relatava uma maior
diminuição do estresse do que o grupo que praticava Musculação (SABINO et al., 2016). O
estudo de Fisher et al. (2016), que também utilizou o inventário EMI-2 como instrumento,
demostrou que níveis mais elevados em relação à motivação intrínseca, como prazer e
afiliação para o grupo CrossFit.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo comparar os aspectos motivacionais entre
Musculação e Cross Training e verificar relações entre o tempo de prática do indivíduo e a

motivação. Foi constatado que os praticantes de Cross Training apresentam maior motivação
intrínseca para a prática da modalidade do que os praticantes de Musculação nos domínios
psicológico e interpessoal. Foi verificado que quanto maior o tempo de prática dos praticantes
de Musculação, maior sua motivação intrínseca. Os achados fornecem insights para a atuação
profissional, na medida em que podem auxiliar o planejamento destas práticas a fim de
proporcionar ações que contribuam com a motivação dos praticantes.

RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE TIME AND MOTIVATIONAL
ASPECTS OF WEIGHT TRAINING AND CROSS TRAINING
PRACTICES
ABSTRACT
The aim of the study was to compare the motivational aspects between Weight Training and
Cross Training practitioners. The sample consisted of 93 subjects. The EMI-2 inventory was
applied to assess motivational aspects. It was found that Cross Training has a greater
motivation for the psychological (p = 0.012) and interpersonal (p = 0.003) domains. On the
other hand, associations positive and significant were found between practice time and
motivation domain for Weight Training practitioners.
KEYWORDS: Motivation; Exercise; Sport Psychology.

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE PRÁCTICA Y LOS ASPECTOS
MOTIVACIONALES DE LOS PRACTICANTES DE LA
MUSCULACIÓN Y EL CROSS TRAINING
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comparar aspectos motivacionales entre los practicantes de
Musculación y Cross Training. La muestra del estudio consistió en 93 sujetos. Se aplicó el
inventario EMI-2 para evaluar aspectos motivacionales. Se encontró que el Cross Training
presenta mayor motivación para los dominios psicológico (p = 0.012) e interpersonal (p =
0.003). Por otro lado, se encontró asociaciones entre el tiempo de práctica y los dominios de
la motivación de los practicantes de musculación.
PALABRAS CLAVES: Motivación; Ejercicio Físico; Psicología del Deporte.
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RESUMO
Esse estudo apresenta-se como um relato de experiência, tendo como objetivo relatar a
organização do GGPT PUC-Minas, relacionada à sua participação na 16ª World
Gymnaestrada. O início dos trabalhos preparatórios começou após o retorno da 15ª World
Gymnaestrada. Instituiu-se um plano de trabalho, com a divisão em Grupos de Trabalho
(GTs de Gestão; Jurídico; Técnico; Figurino, Adereços e maquiagem; Estudo e Pesquisa;
Comunicação; Eventos). Desde então, os trabalhos são desenvolvidos nessa lógica, com cada
participante/ginasta, escolhendo em qual GT gostaria de trabalhar.
PALAVRAS-CHAVE: ginástica para todos; gymnaestrada; esporte de apresentação.

INTRODUÇÃO
Em julho de 2019, entre os dias 07 e 13, ocorreu a 16ª World Gymnaestrada, em
Dornbirn, na Áustria. O Grupo de Ginástica para Todos PUC-Minas (GGPT PUC-Minas),
composto por 19 integrantes, sendo 2 técnicos, 15 atletas — incluindo 3 crianças —, 1
médico e 1 acompanhante, integrou a delegação brasileira no evento. A World Gymnaestrada
é o maior evento no mundo de Ginástica Para Todos, modalidade ginástica não competitiva, e
acontece a cada quatro anos em um país europeu.
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Como afirmam Ambrosio e Ambrosio (1996), “é um fenômeno sócio-cultural (sic),
expressado através de movimentos gímnicos; apropria-se dos fundamentos das outras
ginásticas, da dança, do folclore, das artes cênicas, das técnicas circenses, podendo utilizar
material alternativo ou combinação deles”. (p. 73).

Ayoub (1996) declara que esse é um

evento organizado pela Federação Internacional de Ginástica “com o objetivo fundamental de
promover um intercâmbio de ideias a respeito da variedade de enfoques dentro dos quais a
Ginástica é desenvolvida nos diferentes países” (p. 40), ao mesmo tempo em que massifica a
prática da ginástica. Apesar de as Gymnaestradas acontecerem somente na Europa, outros
festivais acontecem na atualidade “nas mais distintas regiões, com formatos e programas
heterogêneos, e atendem objetivos distintos” (PATRÍCIO; BORTOLETO; CARBINATO,
2016, p.199). Esse movimento tem contribuído para o fomento da modalidade e para sua
massificação no mundo.
O GGPT PUC-Minas se constituiu no ano de 2009, e essa foi a sua terceira
participação em uma World Gymnaestrada, contribuindo para a difusão do conhecimento
sobre nossa cultura pelo mundo, considerando que, em todas as suas participações, optou-se
por trabalhar com temas da cultura mineira. Esse projeto de extensão é considerado como um
laboratório de GPT, no qual todos os envolvidos passaram por crescimento e amadurecimento
pedagógico, inclusive as próprias crianças, que foram incentivadas, a todo momento, a se
ajudarem, para além dos aspectos de desenvolvimento gímnico”. (LELES et al, 2016, p. 35).
MÉTODO
Esse estudo apresenta-se como um relato de experiência da organização do GGPT
PUC-Minas, relacionada à sua participação na 16ª World Gymnaestrada. O início dos
trabalhos preparatórios para atingir esse objetivo começou no 2º semestre do ano 2015. Após
o retorno da Áustria, ocasião da participação na 15ª World Gymnaestrada, foi percebida a
necessidade de reorganizar o Grupo, visando maior eficiência em suas ações. Um dos
componentes do Grupo, especialista em gestão esportiva, apresentou um plano de trabalho
envolvendo todos os outros membros, sugerindo a divisão do Grupo em Grupos de Trabalho
(GTs). Os GTs, sugeridos e acatados por unanimidade, foram: GT de Gestão; GT Jurídico;
GT Técnico; GT Figurino, Adereços e maquiagem; GT Estudo e Pesquisa (Grupo de estudos
em Ginástica para Todos - GEGIPTO); GT Comunicação; GT Eventos.

Desde então, os trabalhos são desenvolvidos nessa lógica, com os GTs se empenhando
em fazer o seu melhor, contribuindo para o crescimento do próprio Grupo. Cada
participante/ginasta — no caso das crianças, os pais —, escolheu em qual GT gostaria de
trabalhar, passando a contribuir de forma efetiva para a consolidação da ida à 16ª
Gymnaestrada.
Vasconcelos (2002) fala do planejamento na perspectiva de uma construção
transformadora de representações. A vivência do planejamento estratégico, com as divisões
do Grupo em GTs, demonstrou ser eficiente, comprovando o que Vasconcelos chama de uma
“mediação teórica metodológica para a ação”, contribuindo para que essa ação seja consciente
e intencional, propiciando um fazer acontecer concreto, com objetivos claros e temporizados.
O GT Técnico agendou os encontros práticos para os sábados, e as pesquisas teóricas,
a cargo do GT de Estudos, foram desenvolvidas em outros momentos, visando à escolha de
temas a serem trabalhados para a coreografia. A partir desse movimento, e após votação
democrática para definição do tema final dentre os apresentados, o GT Técnico iniciou o
processo de montagem da coreografia com a definição dos elementos ginásticos a serem
inseridos, bem como os trechos de movimentação criados pelos integrantes nas sessões de
treinamento, a partir da temática votada. Posteriormente, o GT de Figurino iniciou pesquisa e
definição de figurino, adereços e maquiagem para composição dos personagens na
coreografia. A pesquisa apontou para as características socioculturais da região ribeirinha do
Rio São Francisco, conduzindo para posterior escolha do Tema por votação, resultando na
coreografia “Rio São Francisco”. O figurino foi baseado nos trajes usados nas danças que
caracterizam cada região por onde o Rio São Francisco passa, e os adereços escolhidos
também sofreram a influência das regiões, como as roupas e panos de lavadeiras e dos
capoeiristas e baianas do Maracatu, e os instrumentos usados pelos pescadores das beiradas de
rio.
Apesar de toda essa organização, ainda encontramos várias dificuldades antes de
finalizarmos os preparativos para a viagem. O aspecto financeiro foi o que maior impacto
causou ao Grupo, quase inviabilizando sua participação no evento. Por ser um Grupo aberto à
comunidade e ligado à uma Universidade, os trâmites internos esbarraram na burocracia,
dificultando a captação de recursos e ações que minimizassem os gastos. Dessa maneira, o
Grupo contou apenas com ações internas, tais como venda de camisetas, rifas, vakinha e

doações dos próprios integrantes, esforço esse não suficiente, demandando complementação
por parte dos integrantes.
RESULTADO
O Grupo embarcou para a Áustria e ficou alojado em uma escola na cidade de Mäder.
A população da cidade apresentou-se de forma acolhedora e solícita, contribuindo para que a
experiência fosse de sucesso, recebendo o Brasil com missa de acolhimento e festas ao longo
da semana. O GGPT PUC-Minas participou de duas apresentações indoor e duas em praça
pública, além de uma apresentação extra, solicitada pelos moradores da cidade que os
acolheu. Essas apresentações se constituem em composições coreográficas, criadas com o
objetivo de serem apresentadas nos Festivais, nesse caso na Gymnaestrada.
CONCLUSÃO
Foi uma experiência extremamente rica e agregadora, proporcionando ao Grupo novas
perspectivas organizacionais em seu retorno, bem como maior motivação e fidelização de
seus integrantes. Os GTs, a partir dessa viagem, se mostraram mais autônomos, participativos
e eficientes, lançando mão de mídias sociais para dar maior visibilidade aos trabalhos do
Grupo, bem como melhorando a comunicação interna e a fidelização dos integrantes. A
decisão de democratizar a gestão do Grupo mostrou-se adequada, pois possibilitou aos
coordenadores demandar funções que antes eram centralizadas. A viagem colaborou para uma
maior interação entre os integrantes e as crianças, já que o grupo passou 10 dias em um
mesmo local, se alimentando, dormindo e deslocando-se enquanto uma equipe, fortalecendo
os laços e sentimento de pertencimento.

EXPERIENCE REPORT: THE PARTICIPATION OF THE
GYMNASTICS GROUP FOR ALL PUC-MINAS IN THE 16th WORLD
GYMNAESTRADA
ABSTRACT
This study is presented as an experience report, aiming to report the organization of the
GGPT PUC-Minas, related to its participation in the 16th World Gymnaestrada. The start of
preparatory work began after the return of the 15th World Gymnaestrada. A work plan was
established, with the division into Work Groups (Management WGs; Legal; Technical;
Costume Design, Props and makeup; Study and Research; Communication; Events). Since
then, the works are developed in this logic, with each participant / gymnast, choosing which
GT would like to work
KEYWORDS: gymnastics for all; Gymnaestrada; presentation sport.

INFORME DE EXPERIENCIA: LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE
GIMNASIA PARA TODOS PUC-MINAS EN LA XVI GIMNAESTRADA
MUNDIAL
RESUMEN
Este estudio se presenta como un relato de experiencia, con el objetivo de reportar la
organización de la GGPT PUC-Minas, relacionada con su participación en la XVI
Gymnaestrada Mundial. El inicio del trabajo preparatorio se inició después del regreso de la
15ª Gymnaestrada Mundial. Se estableció un plan de trabajo, con la división en Grupos de
Trabajo (GT de Gestión; Jurídico; Técnico; Diseño de Vestuario, Atrezzo y Maquillaje;
Estudio e Investigación; Comunicación; Eventos). Desde entonces, los trabajos se han
desarrollado en esta lógica, con cada participante / gimnasta, eligiendo qué GT le gustaría
trabajar.
PALABRAS CLAVES: gimnasia para todos; gymnaestrada; presentación deportiva.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a repetibilidade do Ultrassom Portátil para a medição da
composição corporal. A amostra foi composta por 30 militares submetidos ao procedimento
de teste e reteste. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi utilizado para verificar o
tamanho das variações entre as medidas. O CCI entre o primeiro e segundo dia foi de 0,998,
para p>0,000. Os resultados demonstram a alta concordância entre as medidas aferidas pelo
equipamento.
PALAVRAS-CHAVE: Ultrassom; Reprodutibilidade dos Testes; Composição Corporal.
INTRODUÇÃO
Nas tarefas profissionais em diferentes áreas de atuação, especialmente nas militares, a
análise da composição corporal passou a ganhar destaque, devido à forte ligação da saúde
com o desempenho profissional (FRIEDL, 2012). Estudos ressaltam que, no Exército
Americano, os indivíduos obesos não são aptos para o serviço militar (FRIEDL, 2012) e o
sobrepeso/obesidade é o fator comportamental de maior efeito e preditor da baixa aptidão
física entre homens da Força Aérea Americana (ROBBINS et al., 2001).
BOMFIM e DOIMO (2016), ao avaliar o estado nutricional de militares do Comando
da Aeronáutica (COMAER), com base no Índice de Massa Corporal (IMC), revelou que os
militares quando comparados com a população brasileira apresentaram melhores resultados,
porém, consideram que, com o aumento da idade, há uma tendência no ganho de peso. Apesar
disso, o estado nutricional dos militares parece não interferir no desempenho físico, mas serve
1
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de alerta para o desenvolvimento de medidas preventivas para não evolução do quadro
(DOIMO et al., 2017).
A imprecisão do IMC para determinar a composição corporal do indivíduo é relatada
em estudos como os de JOHNSON e colaboradores (2012), de NUNES e colaboradores
(2009) e de GLANER (2005) que, ao avaliar 694 moças e 716 rapazes com idades de 11 a 17
anos, concluiu que o IMC não apresentou consistência para classificação dos avaliados quanto
à gordura corporal abaixo, acima e dentro do critério de referência para a saúde, sendo que
somente 48,99% das moças e 56,93% dos rapazes foram classificadas corretamente. Dessa
forma, sugere-se que novos instrumentos devam ser utilizados para mitigar a imprecisão
apresentada.
Por mais de 50 anos, o ultrassom, tem sido usado efetivamente na avaliação da
composição corporal, apontado como uma ferramenta de baixo custo e de fácil utilização para
monitorar alterações da composição corporal (RIPKA et al., 2016).
Métodos

mais

sofisticados

como

Pesagem

Hidrostática

(PH),

Tomografia

Computadorizada (TC), Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X (DEXA) e
Pletismografia por Deslocamento de Ar (PDA), podem oferecer resultados mais precisos,
porém apresentam dificuldades no acesso, operacionalidade e custo elevado. Além desses
fatores, destaca-se que tais métodos devem ser realizados em ambientes controlados, tornando
o processo ainda mais oneroso.
Nesse sentido, um desafio a ser alcançado é o de buscar uma técnica válida que possa
avaliar a composição corporal em grandes contingentes além de dar informações precisas
sobre o estado nutricional, técnicas essas que sejam de baixo custo e de fácil aplicabilidade
(UTTER, 2008; JOHNSON, et al., 2012; ULBRICHT, 2012).
A precisão das medidas de análise deve satisfazer pressupostos básicos como o da
validade, quando indica em que grau o instrumento mede o que se pretende medir
(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012) e da confiabilidade, quando verifica a
homogeneidade, a redundância ou a heterogeneidade do instrumento, quando é capaz de
produzir o mesmo resultado em diferentes condições, com diferentes avaliadores e ao longo
do tempo (ALEXANDRE, et al. 2013).
Dentre as condições para a confiabilidade, a repetibilidade caracteriza-se por um
conjunto de condições da medida que incluem os seguintes aspectos: o mesmo instrumento de

medida, o mesmo procedimento de medição, os mesmos avaliadores, as mesmas condições de
operação, o mesmo local, os mesmos sujeitos a serem avaliados em curto período de tempo
(INMETRO, 2012).
Considerando os aspectos já mencionados, o presente estudo tem por objetivo avaliar a
repetibilidade do Ultrassom Portátil (US-P) para a mensuração da composição corporal de
militares.
METODOLOGIA
A amostra por conveniência foi composta por 30 (trinta) militares do sexo masculino,
do COMAER, lotados na Escola de Especialistas de Aeronáutica, na cidade de Guaratinguetá
(SP), que se manifestaram de forma voluntária e, complementarmente, assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
As seguintes variáveis foram coletadas: Idade (anos), Massa Corporal (kg), Estatura
(cm), IMC (kg/m2), Massa magra (kg), Massa gorda (kg), Percentual de gordura (%G), Sítio
antropométricos (mm): peito, axilar média, tríceps, abdominal, suprailíaca e coxa. Os
procedimentos de coleta seguiram as orientações da International Society for the Advacement
of Kinanthropometry (NORTON; OLDS, 2005).
Para análise, foram coletados os resultados do teste e do reteste de cada sítio
antropométrico; para os valores de massa magra, massa gorda e percentual de gordura foram
obtidos através do software BodyView® (IntelaMetrix, Concord, CA, USA).
A logística de coleta dos dados referente ao protocolo do US-P foi realizada pelo
avaliador, profissional de Educação Física e responsável pela pesquisa, que passou por um
treinamento para utilização do equipamento.
Para avaliar o grau de concordância entre os resultados obtidos pelo avaliador, o
intervalo entre a primeira e a segunda medição ocorreu entre 48 e 72 horas, mantendo-se as
condições iniciais.
Ao verficar o tamanho das variações entre as medidas, foi utilizado o Coeficiente de
Correlação Intraclasse (CCI) e interpretado a partir dos estudos de KOO e LI (2016).
Utilizou-se o programa SPSS®, admitindo-se p≤0,05 para significância estatística.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta as características da amostra e a Tabela 2, os resultados
referentes às diferenças entre as medidas repetidas do mesmo avaliador, utilizando-se o US-P.
Tabela 1: Características demográficas da amostra.
Idade (anos)
Massa Corporal (kg)
Estatura (cm)
IMC (kg/m2)

ME±DP (n=30)
22,7 ± 1,7
76,17 ± 8,05
175,8 ± 6,23

Legenda: ME: Média; DP: Desvio Padrão

21,64 ± 1,93

Tabela 2: Tamanho das varações entre as medidas realizadas pelo avaliador
CCI
Peitoral (mm)
Subescapular (mm)
Axilar Média (mm)
Tríceps (mm)
Abdominal (mm)
Suprailíaca (mm)
Coxa (mm)
Medições do BM (mm)
Massa Corporal (kg)
IMC (kg/m2)
Massa de Gordura (kg)
Massa Livre de Gordura (kg)
Percentual de Gordura (%)
Dia 1 vs Dia 2

,976
,745
,658
,839
,782
,826
,811
,885
,999
,998
,970
,980
,939
,998

IC 95%
Lim. Inf.
Lim. Sup.
,950
,989
,470
,878
,281
,837
,662
,923
,548
,896
,639
,917
,603
,910
,849
,913
,997
,999
,996
,999
,938
,986
,959
,991
,872
,971
,998
,999

P
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Legenda: CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC 95%: Intervalo de Confiança a 95%; Lim. Inf.: Limite
Inferior; Lim. Sup.: Limite Superior; P: p-valor

DISCUSSÃO
O aparelho US-P, quando utilizado seguindo procedimentos de padronização das
ações e treinamento especializado, produz resultados de “Boa” a “Excelente” repetibilidade,
conforme classificação de KOO e LI (2016). Tais resultados encontram ressonância em
estudos anteriores, como os de SMITH-RYAN e colaboradores (2014) e WAGNER e

colaboradores (2016), independentemente das características da amostra: pessoas com peso
normal, sobrepeso, obesidade ou em atletas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O US-P, quando seguidas as recomendações internacionais de procedimentos para
avaliação da composição corporal, produz repetibilidade aceitável.

REPEATABILITY OF PORTABLE ULTRASOUND IN THE
EVALUATION OF MILITARY BODY COMPOSITION
ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate the repeatability of the Portable Ultrasound to
measure body composition. The sample consisted of 30 military personnel who underwent the
test and retest procedure. The Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was used to verify the
size of the variations between the measurements. The CCI between the first and second days
was 0,998, for p> 0,000. The results demonstrate the high agreement between the measures
measured by the equipment.
KEYWORDS: Ultrassonic; Reproducibility of Results; Body Composition.

REPETIBILIDAD DEL ULTRASONIDO PORTÁTIL EN LA
EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL MILITAR
RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar la repetibilidad del Ultrasonido Portátil para medir la
composición corporal. La muestra estuvo constituida por 30 militares que se sometieron al
procedimiento de prueba y reevaluación. Se utilizó el coeficiente de correlación intraclase
(CCI) para verificar el tamaño de las variaciones entre las mediciones. El CCI entre el
primer y el segundo día fue de 0,998, para p> 0,000. Los resultados demuestran la alta
concordancia entre las medidas tomadas por el equipo.
PALABRAS CLAVES: Ultrasonido; Reproducibilidad de los Resultados; Composición
Corporal.
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PALAVRAS-CHAVE: Corpo 1; ancestralidade 2; Pedagogia Griô 3.
APRESENTAÇÃO
Este vídeo é um recorte do vídeo “Corpo e Ancestralidade” da tese de doutorado
intitulada “Tecendo saberes, tramando a vida – a Educação Física e a Pedagogia Griô: uma
experiência autoetnográfica de uma professora de educação física na RME POA”. Ele
apresenta o projeto desenvolvido nas aulas de Educação Física com seis turmas dos anos
finais do ensino fundamental de uma escola de Porto Alegre. O projeto Corpo e
Ancestralidade teve como objetivo trabalhar as noções de corporalidade, identidade e
ancestralidade
A educação física tem o corpo, a corporalidade e o movimento como objeto de estudo
e de trabalho, mas que corpo é esse que vivencia essa aula, que histórias e culturas ele
carrega? O projeto Corpo e Ancestralidade procurou evidenciar que corpos são esses que
vivenciam as aulas de educação física, buscou dar visibilidade a corpos e culturas muitas
vezes invisibilizados na escola e assim valorizar a vida.
Através de um encontro com a ancestralidade procuramos reafirmar nossas
identidades. Partindo da metodologia da Pedagogia Griô (que é uma pedagogia de facilitação
de rituais de vínculo e aprendizagens que recoloca a vida, ancestralidade e identidade no
centro da educação), durante o projeto trabalhamos o contato corporal, as percepções do
corpo, o conceito de ancestralidade, e o vínculo de seus corpos às suas ancestralidades.
Desenhamos a árvore genealógica de cada aluna e aluno em conjunto com a autodeclaração
de raça/cor, para então iniciarmos o processo de escrita da história de vida de cada uma e cada

um.

Também, refletimos sobre as diferentes matrizes ancestrais do povo brasileiro,

oportunizando o contato com a diversidade de etnias indígenas do Brasil e suscitando o
debate sobre a situação dos povos indígenas nos dias de hoje. Tematizamos a ancestralidade
africana, os diferentes povos que para cá vieram sequestrados e escravizados e que influências
trouxeram para nossa sociedade e nossos corpos. Na sequência, abordamos as questões de
gênero, os conceitos de feminismo e machismo, refletindo como esses conceitos afetam
nossas vidas. Além dessas aulas organizadas dentro da metodologia da Pedagogia Griô, as
turmas tiveram a visita do Mestre Velho Griô (Mestre Márcio Caíres, um dos criadores da
Pedagogia Griô) no início do projeto e a visita do Mestre Chico ao final do mesmo.
Completando as vivências do projeto, tivemos duas saídas de campo: uma saída pelo bairro,
quando alunas e alunos entrevistaram os moradores da comunidade para um vídeo que
produziram sobre racismo; e uma visita ao Quilombo dos Alpes, onde elas/es tiveram o prazer
de ouvir Mestra Janja (liderança desse quilombo urbano de Porto Alegre).
O Projeto Corpo e Ancestralidade foi uma tentativa de construir possibilidades para
buscar outra forma de educação na Educação Física. Uma busca de decolonizar minha prática,
de construção, a partir da metodologia da Pedagogia Griô, de vínculos de aprendizagem que
fizessem as alunas e os alunos refletirem sobre seus corpos e suas histórias. Uma tentativa de
construir brechas dentro da estrutura enrijecida e colonial que é a escola
O vídeo aqui apresentado é um recorte do vídeo apresentado na tese. A tese foi
construída em quatro linguagens, pois acredito que tratar das tradições orais, dos valores
civilizatórios afro-brasileiros e indígenas, das relações étnico-raciais e da Pedagogia Griô
somente na linguagem escrita não daria conta de retratar esses temas nas suas complexidades.
Portanto, a tese foi construída na linguagem escrita, fotográfica, videográfica e na forma de
um estandarte de tecido.

LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/14TM9boheXKYzxjXn7xDg7_QXX6_Zw1FH/view?usp=sharing
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PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico. Atenção Primária à Saúde. Integralidade em saúde
APRESENTAÇÃO
Este

trabalho

é

um

recorte

da

tese

de

doutorado

intitulada:

“Práticas

Corporais/Atividades Físicas e Cuidado Integral no Programa Academia da Cidade em Belo
Horizonte MG”. Investigou-se as práticas corporais/atividades físicas e os discursos
produzidos pelos usuários(as) do Programa Academia da Cidade em Belo Horizonte MG, em
sua articulação com o cuidado integral na Atenção Primária à Saúde. Realizou-se uma
pesquisa qualitativa ancorada no estudo de casos múltiplos com triangulação de métodos,
envolvendo observação participante e entrevistas semiestruturadas. Buscou-se aproximações
com a perspectiva da subjetivação em Michel Foucault.
Para Foucault, o sujeito tem um processo de constituição, uma história, não é
originário ou essencial; o sujeito se constitui de formas distintas, em diferentes instâncias,
relações, ao longo de sua existência 2 . Há um duplo sentido à subjetivação em Foucault.
Inicialmente, o autor observava a subjetivação como prática de coerção, de objetificação.
Posteriormente, investigou esse processo também como “cuidado de si”: um modo de relação
consigo por meio de práticas que permitem constituir-se como sujeito de sua própria
existência3.
Nas duas unidades pesquisadas constatou-se a presença não apenas da forma
hegemônica de produção de cuidados em saúde, representada pela noção de atividade física,
com profícuas aproximações à perspectiva do fitness, bem como outras, as quais se

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Foucault M. Genealogia da ética, subjetividade e sexualidade. In: Motta B. M, organizador. Coleção Ditos
e escritos IX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
3
Revel J. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005.
1

2

aproximaram da noção de práticas corporais, a partir da perspectiva de se atribuir outros
sentidos e significados ao movimento humano em suas manifestações: ginásticas, danças,
lutas, jogos, esportes, dentre outras.
Nas aulas observadas, constatou-se similaridades, em ambas as unidades, em dois
momentos distintos no que tange aulas. O primeiro, mais formalizado, com o protagonismo
do(a) Profissional de Educação Física. Fundamentava-se na repetição coletiva e concatenada
de movimentos com ou sem o uso de materiais (pesos, anilhas, bastões, colcchonetes, etc).
Mesmo assim, havia usos diversos por parte dos sujeitos, dissonante da rigidez metodológica
nas ações. Já no segundo momento das aulas, denominado “caminhada/corrida” estabelecia-se
maior protagonismo dos usuários(as). Observou-se um reordenamento no saber-fazer nas
aulas, incluindo-se o uso de práticas “não autorizadas” quanto ao planejamento inicial das
aulas. As diferentes maneiras pelas quais alguns usuários(as) se exercitavam davam outro
acento à aula, favorecendo novos processos de subjetivação.
A existência de dois momentos distintos no âmbito das PC/AF nas aulas observadas
nos aproxima do entendimento foucaultiano de uma “coexistência conjunta”4, de práticas de
sujeição, “pela extração da verdade que lhe é imposta”5 (p. 243), demonstradas na primeira
metade da aula; bem como as práticas de si, caracterizadas no momento da
caminhada/corrida. Havia, tanto na subjetivação assujeitada quanto na autônoma, um tipo
próprio de relação com normas extraídas da cultura.3
As imagens em destaque referem-se aos espaços e materiais das duas unidades
pesquisadas. Representam, em certa medida, no diálogo com os dados da pesquisa
(observações e entrevistas), diversos usos do espaço e dos materiais, na perspectiva da
produção de cuidados em saúde. Apesar de se reconhecer limitações analíticas pelo fato de
configurarem-se “destituídas” de sujeitos em suas ações no PAC, reforça-se sua perspectiva
de produção de subjetividades concomitante a outros dispositivos contextuais.
Nesse sentido, na perspectiva desta pesquisa, assume-se a dupla e imbricada noção
atribuída às ações produtoras de cuidados em saúde como práticas corporais/atividades
físicas. Ambas se constituíram legítimas na produção de subjetividades dos usuários.
Ferreira Neto J. L. A analítica da subjetivação em Michel Foucault. Revista Polis e Psique. v. 7(3),
p. 7-25, 2017.
5
Foucault M. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
4

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

MATERIAIS UTILIZADOS NAS
UNIDADES
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
Alguns dos materiais comumente
utilizados nas unidades pesquisadas
do PAC e sua relação com o modelo
fitness de cuidados em saúde. Parte
dos usuários legitimavam seus usos
no modelo em questão.

ESPAÇO DA
CAMINHADA/CORRIDA
UNIDADE 1 – CRAS LOCAL
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
Entre caminhar/correr na perspectiva
protocolar do PAC, espaço-tempo
também de conversas durante a
caminhada: família, futebol, receitas
culinárias, dietas, condições de saúde.

ACADEMIA A CÉU ABERTO:
USO “NÃO AUTORIZADO” –
UNIDADE 1
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
No momento da caminhada/corrida
algumas usuárias optavam pelo uso
dos aparelhos. Em determinados
momentos,
constatou-se
sua
utilização numa perspectiva similar
ao ato de brincar, dentre outras.

UNIDADE 2 – AULA NO
FORMATO CIRCUITO AERÓBICO
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
Nas aulas, usuárias realizavam as
práticas
nas
estações,
outras
realizavam e dançavam ao mesmo
tempo, bem como na troca das
estações. Essas últimas pareciam
sugerir outras práticas corporais ao
PAC.

ESPAÇO DA CAMINHADA UNIDADE 2: CANTEIRO
CENTRAL DA AVENIDA
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
No momento da caminhada/corrida,
alguns
caminhavam,
corriam,
conforme o protocolo do PAC.
Momento também de descanso nos
bancos de madeira à sombra matinal
das árvores.

REPRESENTAÇÕES DE SAÚDE,
BELEZA, ENVELHECIMENTO –
UNIDADE 1
Mauro da Costa Fernandes, IFMG
Campus Betim
mauro.fernandes@ifmg.edu.br
Mural produzido pelos usuários(as)
da unidade em intervenção com
profissionais do NASF.
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PALAVRAS-CHAVE: Atletismo; Adaptação de materiais; Ensino.
APRESENTAÇÃO
As imagens aqui expostas, são referentes a uma unidade de ensino de atletismo com
materiais adaptados, com abordagem das provas de arremessos e lançamentos. A pesquisa foi
desenvolvida no segundo semestre de 2018, em uma escola pública da zona rural do Piauí,
com estudantes dos anos finais do ensino fundamental.
Apesar de ser um componente curricular da Educação Física, o atletismo ainda é
pouco trabalhado na escola (MATTHIESEN, 2007). A falta de material e de estrutura
adequada nas escolas estão entre os principais obstáculos para o ensino desse esporte
(FAGANELLO GEMENTE; MATTHIESEN, 2017).
A escola onde foi realizado o projeto não dispunha de estrutura nem de material
específico para a prática do atletismo. Foram construídas várias unidades de peso, disco,
dardo e martelo, utilizando papelão, garrafa pet, meia, areia, mangueira velha, sacola plástica,
folha de jornal ou revista e fita crepe.
A maioria dos alunos só conhecia o atletismo através de eventos veiculados pela
Televisão. A construção dos materiais possibilitou a vivência teórica e prática desse conteúdo
e sua exploração nas três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal (DARIDO;
RANGEL, 2005).

O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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Exposição dos materiais construídos:
pesos, discos, dardos e martelos.

EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS IMAGEM 03
Uma das turmas da escola e os
materiais construídos.

EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS IMAGEM 04
Alunos expondo os materiais
construídos, em frente à escola.

EXPERIMENTAÇÃO DO DARDOIMAGEM 05
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PALAVRAS-CHAVE: montanhismo; atividades esportivas; meio ambiente.
APRESENTAÇÃO
O vídeo se trata de um documentário relatando um projeto de extensão, em que se
apresenta as Práticas Corporais de Aventura que são realizadas no CEFET/RJ Campus
Petrópolis de maneira interdisciplinar e através de um projeto de extensão, “Expedições do
CEFET/RJ campus Petrópolis”. Esse relato de experiência de atividades realizadas foi
desenvolvida no período antes da pandemia, sendo trabalhadas no âmbito do projeto de forma
lúdica, trabalhando o paradigma ecológico atual, que consiste em levar os alunos para
vivências práticas de montanhismo, escalada e trekking, em que o contato com a natureza, os
fazendo repensar suas atitudes para com o meio natural. Desenvolve-se também a
interpretação ambiental nas trilhas, na busca de um espaço de diálogo com os atores sociais.
O projeto que já ocorre a cinco traz neste vídeo algumas das 35 atividades já
realizadas, que envolvem o montanhismo, visitas ao campo de aventuras do Açu, parede de
escalada, além de desenvolvimento de parcerias, buscando instigar estudantes com o método
da interpretação ambiental. O vídeo é narrado por uma estudante de turismo, bolsista do
projeto.

As expedições funcionam como ilustrações e exemplificação, de forma empírica do
que é apresentado no ambiente de estudo. Tendo como público os corpos docente e discente
do CEFET/RJ – Campus Petrópolis, além dos técnicos-administrativos e convidados externos
ligados aos temas que debatemos em encontros prévios as expedições.
As visitas técnicas, que em sua maioria ocorrem em unidades de conservação, também
possuem como objetivo, o estudo e apresentação da biodiversidade e geodiversidade dessas
porções do espaço geográfico, desenvolvendo com os participantes questões referentes ao
paradigma ecológico atual através da integração de áreas da ecologia, geografia, saúde, e
principalmente, práticas de atividade física, dentre outras. Assim elucidamos o caráter
interdisciplinar do projeto.
Vale ressaltar os desdobramentos possibilitados pelo projeto em relação a participação
em eventos acadêmicos com publicação de resumos e artigos, favorecendo a criação de um
ambiente de pesquisa no campus. Como também transparecemos que todos antes da
realização das atividades assinam termo de consentimento ou assentimento para sua
realização, neste termo consta o direito de uso de imagens.

LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1qO4cXPjyE4Iv0U7EsxiZD2KLp1DsTp0D/view?usp=sharing
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APRESENTAÇÃO
Criança nascida no Mato Grosso do Sul (MS), sabia do Pantanal o que me contaram, o
que me chegou, o que experimentei, mas sentia falta de mais, mais e mais. Na margem do rio
Paraguai, na cidade de Corumbá, olhava a imensidão do horizonte e tinha desejo de navegar...
O momento da partida no porto se fez, ao encontro do que era para ser... Estas viagens, durante
os anos de 2017, 2018 e 2019, na região da Serra do Amolar, no Pantanal sul-mato-grossense,
resultou na tese de doutorado, transbordando na criação de laços de afeto, no aprofundamento
do fazer etnográfico com as crianças, no mergulho as raízes ancestrais que conectam a
humanidade, na reverência aos que resistem e existem em harmonia com os outros seres... Há
uma infinidade de transbordamentos, de narrativas me atravessaram neste percurso.
Durante o tempo que estive nas comunidades ribeirinhas, as crianças foram se
apresentando. Traquinas, risonhas, livres e íntimas das belezas, dos desafios e dos perigos que
o viver naquelas paragens traz. Ao estar com elas, foram elaboradas três perguntas para o
estudo: Quais as concepções de infância na Barra e no Paraguai Mirim? Qual o significado de
ser criança nestas comunidades? Quais relações se estabelecem entre crianças, natureza-cultura
e brincadeiras? Estabelecendo o diálogo das experiências vividas com os estudos efetivados,
mergulhada nos campos de pesquisa. O objetivo geral foi gestado: Compreender as concepções,
as significações e as singularidades de ser criança na Barra do São Lourenço e no Paraguai
Mirim - Pantanal de MS, vislumbrando o brincar com a (e na) natureza, nas expressões
corporais e nas linguagens que se querem muitas e livres. O estudo teve caráter qualitativo, se
fez por meio de imersões. Houve inspiração na dialética e no interpretacionismo, diálogos com

a etnografia. O estar no Pantanal se fez na guiança das crianças. Os achados e registros destas
experiências se fizeram com: a) observações participantes; b) conversas informais; c) caderno
de apontamentos; d) fotografias; e) vídeos; e, f) cartas. Busquei as liberdades de perceber o
mundo desconstruindo conceitos e estabelecendo o diálogo da Educação Física com as Ciências
Humanas e Sociais. As narrativas, feitas de palavras e imagens, foram a linguagem encontrada
para compartilhar as experiências vividas e as preciosidades dos saberes que se ressignificam
em fazeres cotidianos e nas tradições orais.
As crianças são a continuidade da existência de cada ser e o fortalecimento da cultura
ribeirinha. São concebidas, gestadas e recebidas como seres potentes. Aprendem e ensinam.
Possuem tempos e espaços para as experiências. Há pertencimento. Nascer e viver no Pantanal
aguça os sentidos e convida para liberdades. Há dias em que o vento chama as pipas. Em outros,
é o sol que convida para o banho de rio. As goiabas maduras pedem para ser comidas, subir na
árvore faz parte. Os peixes lembram os desafios das pescarias. As crianças menores observam
as maiores e, quando se sentem confiantes, experimentam novos movimentos. Quem está por
perto, pode ajudar. Ou não. Há autonomia. Reconhecem ruídos com ouvidos atentos, têm olhos
que enxergam para além do visível, sentem odores e seus significados. As mãos são habilidosas.
São perceptivas e intuitivas. Seus corpos são sábios e pulam agilmente entre barrancos e barcos.
O Pantanal e suas gentes têm generosidades, mas têm fragilidades e pedem respeito.
Estão abertas para compartilhar sabedorias, sabem que precisamos de seus ensinamentos e
também querem ter acesso aos nossos conhecimentos. O exercício de pesquisar nestes contextos
foi desafiador, incessante e encantador, evidenciando que a proposta pretendida exige estar com
a comunidade em mais constantes e mais longos mergulhos. Para este momento compartilho
narrativas fotografadas do cotidiano, no fazer do dia a dia, na presença. Honro as crianças que
se disponibilizaram a estar comigo e as aquelas que respeitaram a sua vontade em não se
colocar. Estes registros são frutos de encontros e desencontros, de exposição e recolhimento,
de aproximações e distanciamentos.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

ENTREGA
Allyson em seu ritual de pesca.

VOO
Andressa em seu balanço feito pelo
pai.

NAVEGANDO
Meninos navegando em um dia
nublado de aula.

AVIÃO DE CORPO PRESENTE
Menino corpo de avião.

ARQUITETURA DE SI
Allyson na varanda do horizonte.

ESPREMENDO O OUTRO
A sutileza para descobrir o que tem
dentro do outro.
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APRESENTAÇÃO
Nessa experiência se apresenta a narrativa fotográfica de “corpos” que habitam o
município de Autazes-AM, banhado pelo rio Autaz-Açu, onde o banzeiro trazido pelas
embarcações que ali trafegam, “criam” aqui fotografias junto ao profissional de Educação
Física e suas relações com o cuidar, em um território tão vasto – o interior Amazônico.
Esse texto transita entre uma escrita pessoal e coletiva, teórica e poética, uma escrita
“plural”. Nessas fotografias propomos o encontro do profissional de Educação Física e seu
campo de atuação na/e com a saúde. Experimentemos então não só “ver”, mas “sentir com
todo o corpo” cada detalhe implícito nesse “coletivo” de fotos.
Seguiremos por um caminho de ruas liquidas que já são em si um movimento de
resistência, tal qual a existência desafiadora e a luta por se manter “vivo” o nosso Sistema
Único de Saúde (SUS). Esse re (existir) é fortalecido na Atenção primaria à Saúde (APS) com
a participação do profissional de Educação Física inserido no eixo das Práticas Corporais e
Atividade Física segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Neste nível de
atenção se produz, se cria encontros também pela oferta de uma rede de serviços, nessa rede
os cuidados em saúde mental.

Criamos um banzeiro cheio de cuidados e de significados que vão alcançando
compreensões e desfazendo “tensões”. Tomamos assim Silva & Ceccim (2015) sobre a
“Educação do Lugar: saúde mental e pedagogia”, na aposta de uma pedagogia da cidade, da
qual agrega tramas intersetoriais, apostando na construção de aprendizagens por redes.
As redes podem ser sonoras, verbais, discursivas, simbólicas,
transferenciais, culturais, afetivas... Enfim, há uma infinidade de
possibilidades e de nomeações. Entretanto, serão sempre redes cuja
tessitura se faz por atos de encontro, atos de conexão e interação
(SILVA; CECCIM, 2015 p.18).
Nessas redes, ainda no espaço de nossa cidade de “interior” exploramos os espaços
público e deles nossas tessituras intersetoriais e interprofissionais se formam em plena praça
pública de Autazes. As falas de Carvalho & Mendes (2019), nos conduzem sobre esse
movimento interprofissional, desmistificando a ideia de que um sabe mais que o outro, mas
sim que a composição do conjunto de conhecimentos entre os profissionais que atuam na
saúde, pode significar mais efetividade e eficácia no acompanhamento do processo saúdedoença do usuário.
Desse processo saúde-doença trago fotografias que conversam com “Saúde: a
cartografia do trabalho vivo” de Merhy (2014), com o uso das tecnologias envolvidas no
trabalho, como as classificadas como leves que envolvem as relações do tipo de produção de
vínculo, acolhimento... O enlace do trabalho vivo sobrepujando o trabalho morto. Esse vivo
se encontra na ação do encontro de gerações, de saberes, de constituir pelo campo da saúde o
processo de cuidar da “saúde”. Aqui se entrelaçam diversas experiências, entre os longevos
que trago e as escutas que fizemos no uso das tecnologias leves. Fotos de idosas, e seus
significados irão compor esta exposição neste ensaio, com o aumento da expectativa de vida e
suas nuances do processo de envelhecimento, são características marcantes das histórias de
vida do povo Amazonense, e da população ribeirinha de Manaus-Amazonas e seu entorno.
A reflexão de um futuro que possivelmente será o nosso o chamado “novo normal,
“mas antes disso, ainda não estamos no fim da pandemia após a flexibilização de alguns
serviços essenciais, deve-se continuar mantendo as medidas de prevenção e combate à Covid19. Tratando-se de SUS, como política de saúde pública em meio ao período sanitário que
assola o país e nossa região, e, por conseguinte o pós-pandemia.

Possivelmente por

consequências do isolamento social, teremos um aumento de doenças crônicas como:

hipertensão arterial e a Diabetes, níveis elevados de comportamento sedentário devido a
inatividade física, casos encaminhados para o atendimento especializado em saúde mental,
devido aos sintomas de ansiedade e depressão, acarretado devido toda a mudança na rotina e
os cuidados intermináveis em relação a Covid-19. Então, o momento é de cautela e cuidado,
mesmo com todo o programa Nacional de Imunização, um grande aliado para a prevenção e
combate ao SARSCov-2, nas suas formas mais brandas da doença.
A demanda do serviço de saúde em meio a pandemia seguiu o fluxo com atendimentos
e orientações, através das visitas domiciliares nos territórios de abrangência, visto a
necessidade da oferta da atenção à saúde, fato que trouxe um vislumbre incrível de como a
atuação do Profissional da Educação Física foi de extrema relevância, no que diz respeito as
medidas de combate e prevenção à Covid-19, nos diversos âmbitos e níveis de atenção nesse
caso, em especifico a Atenção Primária à Saúde.
A carta da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a SBAFS, faz um alerta
para a discussão sobre a retomada das atividades físicas e práticas corporais no SUS e nas
formas privadas da oferta deste serviço de saúde, entretanto, ainda não se sabe como esse
processo irá funcionar.

Esta retomada dependerá totalmente da flexibilização de

governadores e prefeitos, e do próprio Conselho Federal de Educação Física, bem como na
adoção de espaços públicos para à prática do exercício físico ao ar livre, disponibilização de
álcool em gel, higienização de equipamentos de academia (caso do serviço privado). Então, o
momento ainda é de discussão sobre o tema com profissionais da área da Educação Física e
com profissionais da área, sobre todos os cuidados e medidas de biossegurança, sobre a
orientação quanto a prática do exercício físico ser feita em casa, até o presente momento.
No âmbito da atenção e do cuidado, a integralidade na promoção da saúde como uma
estratégia de produção de saúde, com e por meio da escuta qualificada dos profissionais e
usuários, atravessa o olhar biologista do adoecimento para o acolhimento de suas histórias e
condições de vida (BRASIL, 2014). É nessas histórias a construção de saúde, de vínculo,
partilha de saberes por aqueles que pelo tempo carregam consigo experiências dotadas de
saberes a serem partilhados. A tecnologia leve aplicada na visita domiciliar... proporciona o
vínculo.... Então aquela casa passa a ser nossa e nós passamos a compor a prática corporal
e/ou a atividade física em uma dimensão mais profunda...não só pelo conhecimento do
profissional de Educação Física..., mas de ambos...os usuários compõem junto.

Fotografias regionais... Nossos rios... Rios e canoas compõem o cenário em que habita
o usuário amazônico, é então que sentamos em “Banco de Canoa” de Álvaro Maia, no qual
ressalta o papel desse meio de transporte no quotidiano. Esse banco que leva e traz usuários,
leva o profissional de Educação Física e seus companheiros de cuidado até as comunidades
próximas a Autazes. Aquelas canoas que encostam próximos as UBS Fluviais, as canoas que
trazem e levam “corpos” ora conduzidos por remadas vigorosas ora deixados levar-se ao léu
da correnteza. Qualquer momento do dia ou da noite...
Habitantes do interior do Amazonas, independendo de idade,
sexo, posição, passam horas e dias, meses e anos, nos bancos de
canoas. Montarias, iguarités, batelões, ubás, cascos velhos de igapós,
nos rios e lagos, nos paranás e bamburrais. Seringueiros, pescadores,
roceiros, negociantes, médicos, dentistas, padres e freiras. Viajando,
pescando, passeando, transportando produtos, enfermos, festeiros
esfaqueados, defuntos e casamentos (MAIA, 1963, p.9).
E ocupando espaço nesse banco... o profissional de Educação Física.
DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
CAMPANHA JANEIRO BRANCO
2020 - IMAGEM 01
Momento final (Dinâmica de
acolhimento) da ação Campanha
Janeiro Branco através da RAPS –
Rede de Atenção Psicossocial parte
integrante da rede de saúde o serviço
especializado Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS).

VISITAS DOMICILIARES NA
PANDEMIA (LINHA DE FRENTE) IMAGEM 02
Orientações aos usuários acerca das
medidas de prevenção e combate ao novo
Corona vírus, utilizando as práticas
integrativas e complementares (PICS)
precisamente a meditação guiada aliada a
respiração diafragmática.

PALESTRA CÂNCER DE PRÓSTATA
(novembro AZUL) - IMAGEM 03
Orientações em praça pública acerca do
câncer de próstata, e dos efeitos dos
exercícios físicos e da própria atividade
física como fato protetor para a prevenção de
neoplasias.

ORIENTAÇÃO DO USO DO PRESERVATIVO
EXTERNO (MASCULINO) CAMPANHA
DEZEMBRO VERMELHO - IMAGEM 04
Orientações para trabalhadores em uma fábrica
de laticínios (derivados do leite) do uso do
preservativo externo (masculino) na campanha
dezembro vermelho mês de luta e combate ao
HIV/AIDS.

VISITA DOMICILIAR COMPARTILHADAIMAGEM 05
Na foto a Sra. H. P 87 anos uma longeva, sorriso
fácil e de muitas histórias de vida, uma grande
trabalhadora do interior do Amazonas.

PRÁTICAS CORPORAIS E
ATIVIDADES FÍSICAS (PCAF) IMAGEM 06
Visita domiciliar compartilhada com
Agente comunitário de Saúde, a Sra. M.
Amazonas 82 anos longeva realizando
alongamento corporal, após a orientação
do exercício físico, para a mesma e sua
cuidadora.
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APRESENTAÇÃO
Sentir a cadência do giro do pedal e o contato dos pneus da bicicleta com os diferentes
terrenos transpassando e reverberando na pele é uma experiência humana recente na nossa
grande narrativa da hominescência (SERRES, 2005). Pedalamos, isto é, usufruímos da
tecnologia da propulsão da bicicleta com a energia imputada pelo corpo há aproximadamente
250 anos (RODRIGUES, 2007).
O ciclismo é uma prática corporal que possui várias possibilidades, seja como meio de
transporte, esporte ou lazer (RODRIGUES, 2007). É o lazer emersivo que nos convida para as
experiências estesiológicas, ou seja, aquelas experiências de imersão na natureza onde
intencionamos-nos no mundo pela bicicleta, estando aberto ao inesperado e ao convite das
paisagens. Perceber o corpo vivo no giro do pedal nas sensações do trajeto, contemplando os
quadros desenhados pela natureza, sendo tomado pelos cheiros das plantas, dos animais e dos
próprios odores do corpo, tateando as brisas ao sentir o embalo da bicicleta, degustando as
frutas que aparecem no caminho, ouvindo o canto dos pássaros, do vento nas folhas,
acompanhando também os sons da bicicleta como uma maneira de segurança e de extrair
desse objeto cultural de duas rodas seu funcionamento pleno. Na passagem das marchas, por
exemplo, é preciso estar conectado ao trajeto, percebendo se é uma reta, um aclive ou uma
descida para, no momento certo, realizar as passagens das marchas sem forçar o câmbio (peça
que realiza a passagem da corrente de uma catraca para outra de uma coroa para outra),
O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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buscando aumentar a vida útil dessa peça, assim como, buscando uma fluidez no giro do
pedal em diferentes terrenos.
Conforme Andrieu et al (2017), a natureza apresenta-se como um espaço para o
esporte e lazer emersivo por meio de técnicas corporais, hábitos e materiais, bem como na
ativação de sensações de invasão, fusão com os elementos naturais, os espaços, a duração e a
intensidade em uma estesiologia profunda capaz de ampliar nossa percepção ecológica de
produzir um despertar corporal e a emergência de uma nova sensibilidade capaz de renovar
nosso esquema corporal e nossos modos de ação no mundo. Os autores afirmam que diante de
um processo devastador das economias liberais, uma filosofia vivificante pode contribuir para
pensarmos novos horizontes educativos no campo do esporte e do lazer que respeitem
princípios éticos, culturais, ecológicos ao evidenciarem a ligação do corpo vivo com a
natureza em experiências emersivas como, por exemplo, o ciclismo em sua possibilidade de
lazer emersivo, como uma experiência estesiológica.
Os elementos educativos que emergem dessa experiência estesiológica são diversos e
podemos, a partir das fotografias a seguir, listar alguns, tais como, o aprofundamento pessoal
da geografia do nosso estado, pelo fato de realizarmos os deslocamentos de bicicleta desde
nossa moradia até as paisagens visitadas, percorrendo trilhas com mais de 100km de
distância. Isso implica uma prática corporal com duração que gira em torno de 4h a 5h com o
corpo em movimento, exigindo do ciclista conhecer seus limites, suas capacidades, saber
quais alimentos levar para não sofrer com uma hipoglicemia (diminuição brusca de glicose no
sangue, podendo acarretar desmaio), assim como, ter competência de efetuar reparos na
bicicleta, dado que na imersão na natureza não há oficinas de bicicleta.
Andrieu e Nóbrega (2020), inspirados em Marinho (2008), também destacam que a
aventura na natureza e o seu elemento de risco oportunizam novas relações entre as pessoas
ao criar laços de amizade (como é possível ver na fotografia X) e propiciam novas sensações
e emoções. Andrieu e Nóbrega (2020) enfatizam que esse aspecto pode contribuir para
processos educativos nos quais a socialibilidade, a cooperação e o espírito comunitário são
desenvolvidos. Assim, em nosso giros (ou passeios), aprendemos uns com os outros, dado
que temos diferentes níveis de experiências quanto ao condicionamento e quanto ao
conhecimento mecânico do funcionamento sobre a bicicleta.

Diante do exposto e no intuito de compreender o ciclismo como lazer emersivo é que
apresentamos seis fotografias que nos fazem ver essa imersão do ciclismo em terras
potiguares, apresentando o imbricamento da bicicleta em paisagens e passagens por Nísia
Floresta, Parnamirim, Macaíba e Natal.
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EMERSÃO EM
IMAGEM 01

PIRAMBÚZIOS/RN

-

Após pedalar aproximadamente 30km e ao
afasta-se das sensações da cidade, faço uma
pausa diante do mar para contemplar as águas
de Pirambúzios e, embalado pelas ondas,
lembro-me de bons momentos.

EMERSÃO EM MACAÍBA/RN - IMAGEM
02
Ver o pôr-do-sol da rodovia que conecta
Macaíba a Natal é rever o percurso fazia
diariamente ao ir para a Escola que trabalho
antes da pandemia.

EMERSÃO NA TRILHA XTERRA
– PARNAMIRIM/RN - IMAGEM 03
Sobre a areia e sob os galhos das
árvores, entre os sons dos pássaros e
das folhas, imerso no mundo natural,
mas a partir de um ponto de vista
histórico, abrem-se trilhas sensoriais.

EMERSÃO NA TRILHA DAS
FÁBRICAS – PARNAMIRIM/RN IMAGEM 04
A sombra do coletivo demonstra
como pedalar é adentrar na trilha,
imergindo no barro, nas plantas, nas
outras sombras, para emergir com um
ritmo mais lento e contemplativo,
aprendendo um com o outro.

EMERSÃO NA TRILHA DAS
LAGOAS – PARNAMIRIM/RN IMAGEM 05
De frente ao lago, notando a
passagem da energia eólica para o
meio líquido, vendo balanço dos
finos galhos que cercam essa
reserva hídrica, sentindo uma
conexão primordial e ancestral com
o entorno.

EMERSÃO EM
IMAGEM 06

NATAL/RN

–

Sob o sol do entardecer diante do Rio
Potengi, a perspectiva alinha o quadro
da bicicleta com a ponte Newton
Navarro, despertando memórias da
antiga balsa, trazendo sensação de
pertencimento a cidade.
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APRESENTAÇÃO
Neste vídeo apresentamos um trabalho do coletivo de dança coInspirações realizado
em 2020. O grupo, estruturado como projeto de extensão, iniciou suas atividades em 2018,
sendo formado por alunos de diferentes cursos de graduação de uma universidade pública do
Rio de Janeiro. A proposta visa articular saberes de discentes que trazem consigo diferentes
linguagens

e/ou

expectativas

em

relação

à

dança,

sendo

mediada

pela

professora/coordenadora, partindo de ferramentas de diferentes processos de criação oriundos
das danças modernas e contemporâneas, tais como o Sistema Laban e o Contatoimprovisação.
O caráter extensionista da ação extrapola a comunidade interna da universidade, a
partir de um processo de circulação, focado na criação e socialização de trabalhos
coreográficos que, de alguma forma, toquem em temáticas relevantes ao universo dos jovens
e das crianças das escolas.
Nas ações realizadas até 2019 realizamos encontros com as comunidades escolares,
que articulavam três momentos: apreciação (apresentação de dança); participação (vivência de
dança) e rodas de conversa (debates suscitados pela temática do trabalho). O contato das
crianças e jovens da escola com o grupo coInspirações buscou proporcionar aprendizagens
que rompessem a separação entre o sensível e a razão, a partir de uma ação que inclui não só a
experiência de ser plateia, mas também de dançar e de conversar sobre tal vivência, sempre a
partir de temas ancorados no contexto destes sujeitos.

Contudo a pandemia nos afastou de todo este processo. Primeiro fisicamente, com o
início da suspensão do trabalho presencial. Em seguida percebemos a dificuldade de interagir
a partir das ações remotas, já que o contato virtual com as turmas das escolas se mostrou
pouco viável até mesmo para disciplinas convencionais da graduação.
Entendemos então que o contexto que nos (i)mobilizava partia justamente das
imposições da crise sanitária e política que vivemos desde 2020. De dentro de nossas casas e
utilizando nossos dispositivos pessoais, investimos em performar a partir de sentimentos,
palavras e sensações, gravando em vídeos individuais a interpretação de cada um/uma a
respeito de nossos corpos em isolamento.
Nem todos puderam ou quiseram participar desse processo e, assim, a ausência
também é personagem que performa nesse vídeo.
Nessa obra falamos do que é estar isolado em diversas situações: seja totalmente sós,
seja retornando ao convívio intenso com a família ou até mesmo saindo para trabalhar,
resguardando seus corpos do contato pessoal e de todos os riscos da pandemia.
Os vídeos originais foram registrados entre abril e agosto de 2020. Ao olharmos estas
performances, quase um ano após a gravação de cada vídeo, percebemos que, além das
questões subjetivas, as sequências traduzem experiências compartilhadas por pessoas de
diferentes espaços nestes primeiros meses pandemia.
Assim, ao (re)criarmos essas danças no processo de edição, entendemos que nos
movemos neste trabalho a partir de uma espera e de uma expectativa de retorno ao normal que,
frustrada, nos leva ao desarrazoamento e à angústia.
.
LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://vimeo.com/565466798

CRIANDO TEMPOS E ESPAÇOS PARA O CIRCO NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: A LUDICIDADE E O BRINCAR NA INFÂNCIA1
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PALAVRAS-CHAVE: extensão universitária; circo; ludicidade

APRESENTAÇÃO
Ao longo dos últimos anos, é notória a presença do circo em diferentes cenários
educativos, dentre os quais a universidade se faz presente. Embora, tal processo seja ainda
incipiente na realidade brasileira, a extensão universitária vem se destacando como um espaço
receptivo e fértil a implementação de inúmeras ações vinculadas a programas e projetos
extensionistas relacionados a temática circense como mostra a literatura atual.
Nesse ínterim, o trabalho apresenta algumas nuances do Projeto de Atividades
Circenses para Crianças (PROCIRCO) de caráter extensionista, desenvolvido na Faculdade de
Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia/ MG, durante os anos
de 2018 e 2019. Vinculado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, o referido projeto
busca fomentar o intercâmbio institucional e a sistematização de ações de intervenção, a fim
de criar condições para a implementação de um trabalho interdisciplinar entre os cursos de
Educação Física e Teatro. De forma mais ampla, intenciona contribuir para o fortalecimento
de uma visão humanística, reflexiva e crítica do futuro profissional acerca das questões que
envolvem o Circo como patrimônio cultural da humanidade.
Cabe salientar ainda que esta ação extensionista está fundamentada no sentido de
promover a integração entre a universidade e a sociedade, por meio da interação dialógica e
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da interdisciplinaridade, a fim de fortalecer o compromisso da Universidade com o
desenvolvimento humano, transformação social e educação cidadã.
Ressaltamos que a valorização da ludicidade, do simbolismo, da imaginação e do
brincar nas aulas de circo sempre se fez presente, fomentando ricas trocas de experiências,
construção de saberes, além de uma escuta sensível das crianças que em nossa visão possuem
um modo particular de se apropriar desses saberes e práticas, o qual nem sempre percebemos.
Nas aulas foram contemplados os equilíbrios, manipulação de objetos, acrobacias e
encenação, por meio de vivências individuais e em grupo, jogos e brincadeiras, vídeos,
circuito de atividades, oficinas de construção de materiais e apresentações de trabalhos
desenvolvidos durante as aulas. Desse modo, enfatizamos a relevância de que as atividades
circenses sejam abordadas por meio de um enfoque lúdico, onde o prazer, o simbolismo e a
criatividade tenham espaço, promovendo o desenvolvimento humano.
Assim, além de oportunizar a participação das crianças nas atividades circenses, o
projeto busca contribuir para que os acadêmicos dos cursos de Educação Física e Teatro,
atendendo ao caráter interdisciplinar desta proposta, possam desenvolver experiências práticas
no contato direto com este público, tendo como subsídios os fundamentos teóricos recebidos
nas disciplinas da graduação em Educação Física e Teatro, referentes as temáticas que
envolvem a atividade física, o lazer, a gestualidade, a expressividade e o circo.
Nessa direção, a presente proposta possui relevância à medida que contribui para a
democratização dos saberes e práticas circenses no âmbito da extensão universitária em
consonância com o ensino e a pesquisa, tendo um papel importante para a adoção de um estilo
de vida ativo e de vivência do lazer saudável. Ademais, consolida a possibilidade de
construção de conhecimentos e troca de experiências para os participantes, principalmente na
formação inicial dos discentes do curso de Educação Física, dando visibilidade ao caráter
polissêmico, polifônico e transversal do Circo em sua forma rizomática de se constituir.
2016).
Outro ponto relevante da proposta é sua vinculação ao Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) de Educação Física e o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE
2016-2021) da UFU, os quais preconizam entre os princípios que orientam a formação do
profissional, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão mediante o envolvimento

dos docentes e discentes em atividades de extensão, pautada numa reflexão que leve em conta
as ações e desafios cotidianos baseados em princípios éticos.
Portanto, o projeto de extensão aqui citado representa uma possibilidade ímpar na
formação profissional, pois é possível verificar ainda uma defasagem entre a demanda –
necessidade de formação – e a oferta, isto é, a formação inicial e/ou continuada. Assim,
entendemos que somente com um compromisso sério, firme e respeitoso, que inclua o ensino,
a pesquisa e extensão assumida por docentes, gestores e instituições, é possível tratar de
forma segura, adequada e significativa o Circo em diferentes contextos, enriquecendo os
saberes da Universidade e da comunidade envolvida.
DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

CRIANÇA NO TECIDO MARINHO
- IMAGEM 01
A
imagem
apresenta
uma
possibilidade de vivência e realização
de figuras no tecido marinho.

CRIANÇAS NA VIVÊNCIA DE
JOGO SIMBÓLICO - IMAGEM 02
A imagem traz uma vivência de jogo
simbólico realizado no projeto com a
utilização de elásticos no ambiente
externo.

CRIANÇAS
VIVENCIANDO
ACROBACIAS E PORTAGENS EM
GRUPO - IMAGEM 03
A imagem traz possibilidades de
vivências acrobáticas individuais e
portagens realizadas em grupo.
espaços.

RODA DE CONVERSA COM OS
DISCENTES DO CURSO DE
TEATRO
(IARTE/UFU)
–
PROJETO
PALHAÇOS
VISITADORES - IMAGEM 04
Nesta aula houve a participação
especial dos discentes do curso de
Teatro da UFU que realizaram uma
performance e ao final uma roda de
conversa com os participantes do
PROCIRCO.

CRIANÇA NO TECIDO MARINHO
- IMAGEM 05
A
imagem
apresenta
uma
possibilidade de vivência e realização
de figuras no tecido marinho.
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PALAVRAS-CHAVE: TikTok; Isolamento social; Atividade física.
APRESENTAÇÃO
A dança, por meio de aplicativos de compartilhamento de vídeos curtos, teve um
grande aumento durante a pandemia da SARS-COVID 19, por ser uma prática corporal
realizada em casa ou em ambientes com o espaço relativamente pequeno, de fácil execução
ou reprodução e tem sido uma das maneiras de distração no decorrer da pandemia. O TikTok
é um aplicativo que foi desenvolvido em 2016 na china, com o objetivo de ser concorrente
direto do aplicativo Musical.ly. Isso porquê, o aplicativo possui uma proposta simples e

direta, através do compartilhamento de vídeos curtos, da criação de desafios entre os usuários
e do entretenimento dos membros de sua comunidade. Consequentemente, a proliferação
desses desafios virais e do aplicativo, está sendo expressiva nesse momento excepcional em
pandemia da SARS-COVID 19. De acordo com a CNN Brasil, a expansão em larga escala do
aplicativo, ocorreu em 2020 com a pandemia da Covid-19, sendo o aplicativo com os
conteúdos mais acessados e compartilhados de coreografias virais (desafios de danças que são
compartilhados pelos usuários), pelos usuários da plataforma. Por sua vez, o grande “boom”
dos desafios ocorreu durante o ano de 2020, pois essas coreografias tornaram hábitos de
entretenimento ou ocupação do tempo livre, de lazer e práticas de atividades físicas. Nesse
contexto, destaca-se que as pessoas em isolamento social estão mais suscetíveis à utilização
das redes sociais, assim como das tecnologias de informação ou entretenimento, e
consequentemente aumentam o tempo de tela no seu dia-a-dia.
A dança cativa a maioria dos adolescentes e jovens, visto a possibilidade de expressão
de sentimentos por meio de movimentos livres, movimentos ensaiados ou movimentos
ritmados em que o objetivo é passar uma mensagem, intencional ou não, pela dança. Podendo
ser feita de maneira individual ou coletiva que utilizam suas habilidades e coordenação
motora para realizar uma apresentação. Quando praticada de forma espontânea, permite que o
indivíduo se expresse e tenha mais liberdade para executar os movimentos de forma mais leve
e mais segura, sem perder suas qualidades. Logo, tem como parte importante o corpo em
movimento, que vai além da estética e das exigências técnicas.
As fotografias exibidas nesse trabalho, compõem uma das avaliações da disciplina de
Dança do curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade pública do Rio de
Janeiro. Esse trabalho teve como objetivo, apresentar uma mostra fotográfica em dança com
movimentos em variadas temáticas de livre escolha. O grupo baseou-se no aplicativo TikTok
como tema, que posteriormente influenciou na exibição das fotos com releases, de forma que
os movimentos fossem associados com alguns fundamentos da dança observados em aula.
A experiência com essa mostra fotográfica, em ambiente acadêmico nas aulas remotas,
não presenciais, para todos os integrantes do grupo foi bem proveitosa e foi uma maneira
diferente de interagir com a dança. Isso porque, devido às dificuldades enfrentadas durante a
pandemia, os envolvidos com o desenvolvimento da disciplina precisaram se reinventar,
buscando novas alternativas de aprendizado e metodologias de ensino mais flexíveis e

condizentes com a tecnologia da era contemporânea. Consequentemente, ocorreu uma
variedade nas modalidades dançantes, visando atingir as preferências musicais dos discentes e
tendo um alcance maior com a possibilidade de ser um atrativo para todos os públicos. Por
sua vez, no aplicativo, os desafios virais são chamados de “trending” e o intuito consiste na
repetição de movimentos corporais de modo livre. Essa repetição pode promover a
popularização do desafio, que será maior e mais pessoas realizarão e executarão a “trending”.
Os desafios possuem um apelo maior no aplicativo, pois sua divulgação é constituída em
larga escala e em consequência a isso, o usuário terá mais indivíduos seguindo sua conta,
sendo assim se tornando mais famoso no TikTok.
Os autores das fotografias apresentadas, estudantes de licenciatura em Educação
Física, convidam a construir diálogos e refletir sobre aplicativos de práticas corporais no
âmbito da educação, em favor do bem-estar, considerando a nova forma de viver e agir no
mundo, respeitando a contextualização no momento pandêmico.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

“TRENDING: APAGA A LUZ,
APAGA TUDO”
Modalidade: Funk
Discente: Lucas Raphael de Medeiros
Souza
A coreografia começa no nível médio
partindo para o nível alto, tendo o
posicionamento dos pés na posição 2.
A sua continuidade é de movimentos
liberais com deslocamentos, giros e
finalizando com o movimento de
transferência.

“TRENDING: CÊ NEM VIU,
CLICK CLACK BUM”
Modalidade: Hip-hop
Discente: Cayque Rodrigues Baldez
A coreografia começa no nível alto,
tendo o posicionamento dos pés na
posição 1. A sua continuidade é de
movimentos liberais com giros,
transferências
e
finalizando
deslocamento lateral.

“TRENDING:
LAXED
SIREN
BEAT”
Modalidade: Pop; R&B
Discente: Carlos Daniel Estevam dos
Santos
A coreografia é feita a partir da
posição 2 dos pés durante todo esse
conjunto de movimentos, uma vez
que os movimentos são executados
apenas pelos membros superiores.
Sendo efetuada no plano horizontal e
vertical, através de movimentos
liberais em distancias curtas e uma
dinâmica mais moderada.

“TRENDING: GRUPO BOM”
Modalidade: Pop; R&B
Discente: Carlos Miguel de Brito
Pereira
Essa

coreografia

utiliza

muitos

movimentos livres que envolvem o
pop

e

o

R&B.

A

coreografia

permanece no nível alto durante todos
os movimentos corporais e com
movimento liberal e a execução de
transferências

e

deslocamentos,

incluindo dimensão e distância.
“TRENDING: BANANA”
Modalidade: Free step
Discente: Leonardo de Oliveira
Ignácio
A
coreografia
começa
com
movimento livre, usando o estilo da
música pop como base principal.
Utilizando-se
de
pequenas
transferências e deslocamentos, com
os pés em posição 1 e o corpo em
nível alto.

“TRENDING:
THE
SCOTT’S
SCTNAX- TRAVIS SCOTT”
Modalidade: Hip-hop
Discente: Lucas Alves Daflon Jardim
Movimentos baseados na música
eletrônica com fundo principal mais
especificamente

com

movimentos

livres e com o corpo em nível alto,
deslocamentos, transições e giro.
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APRESENTAÇÃO
As imagens apresentadas nesse resumo foram produzidas por estudantes de uma turma
de 2º ano da turma de Eletrônica integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de São
Paulo, após participarem de uma experiência político-pedagógica que problematizou temas
relacionados com a saúde nas aulas de Educação Física durante o 1º bimestre de 2021, na
perspectiva epistemológica que o componente curricular faz parte da área de Linguagens e
possui como função social a ampliação da leitura de mundo dos discentes a partir da
problematização de saberes de resistência produzidos pela comunidade científica sobre as
práticas corporais e o corpo.
Por conta da pandemia de COVID 19 instalada no Brasil, as aulas foram realizadas de
forma remota por videoconferências e os atendimentos aos estudantes em grupos de
WhatsApp. Selecionamos 10 artigos científicos que abordavam três temas geradores, tais
como “corpo, saúde e padrões de beleza”, “esporte, atividade física e saúde” e “saúde,
condições socioeconômicas, envelhecimento e diversidade”. Esses textos foram apresentados
para os educandos e as educandas e, logo após, eles e elas se organizaram para escolher um
desses estudos. Após a realização de encontros síncronos para tirar dúvidas, os jovens
apresentaram os artigos escolhidos para o restante da turma, na perspectiva de que todos e
todas passassem a ler o mundo de forma crítica sobre temas relacionados com a saúde
pública, os determinantes sociais da saúde, o padrão de beleza instalado na sociedade
contemporânea, a relação entre práticas corporais e a qualidade de vida, a diversidade cultural
e saúde e a relação entre atividade física, envelhecimento e saúde. Além disso, os principais
resultados do estudo foram evidenciados em forma de charge, tirinha ou história em
O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
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quadrinhos, com a intencionalidade de produzir conhecimentos a partir de diferentes
linguagens.
Escolhemos seis produções dos jovens para mostrar nesse trabalho, que foram
realizadas e apresentadas durante as aulas de Educação Física para a problematização dos
seguintes artigos científicos.
FIGUEIREDO, Débora de Carvalho; NASCIMENTO, Fábio Santiago; RODRIGUES, Maria
Eduarda. Discurso, culto ao corpo e identidade: representações do corpo feminino em
revistas brasileiras. Linguagem em (Dis)curso. Tubarão, Santa Catarina, v. 17, n. 1, p. 6787, 2017.
LEITZKE, Angélica Teixeira; RIGO, Luiz Carlos. Sociedade de controle e redes sociais na
internet: #saúde e #corpo no Instagram. Movimento. Porto Alegre, v. 26, e26062, 2020.
PALMA, Alexandre et al. Reflexões acerca da adesão aos exercícios físicos: comportamento
de risco ou vulnerabilidade? Movimento. Porto Alegre, v. 9, n. 3, p. 83-100, 2003.
PINHEIRO, Maria Claudia et al. Experiência de dor e lesão no desporto feminino.
Movimento. Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 101-121, 2011.
PRATA, Hugo Leonardo; SILVA, Elizandra Garcia; ALVES JÚNIOR, Edmundo de
Drummond. “Pelo meu histórico de atleta [...]: a análise do discurso e a linearidade esportesaúde. Movimento. Porto Alegre, v. 26, e26095, 2020.
ROCON, Pablo Cardozo et al. (Trans)formações corporais: reflexões sobre saúde e beleza.
Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 26, n. 2, p. 521-532, 2017.
Após a finalização do projeto educativo, concluímos que existe a possibilidade de se
efetivar práticas político-pedagógicas nas aulas de Educação Física onde os temas
relacionados com a saúde são problematizados para além dos determinantes biológicos e da
relação mecanicista entre exercício e qualidade de vida. Nessa perspectiva, as aulas do
componente se tornam um espaço de vivências, debates, reflexões, análises e produções sobre
os conhecimentos contra-hegemônicos sociais, políticos, econômicos, históricos, biológicos e
fisiológicos produzidos pela humanidade sobre as práticas corporais, o corpo e os
diversificados marcadores sociais da diferença que atravessam essas temáticas.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

REFLEXÕES ACERCA DA
ADESÃO AOS EXERCÍCIOS
FÍSICOS: COMPORTAMENTO DE
RISCO OU VULNERABILIDADE IMAGEM 01
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre as vulnerabilidades
existentes para a vivência das práticas
corporais por pessoas mais velhas,
com menor nível socioeconômico ou
obesas.

DISCURSO, CULTO AO CORPO E
IDENTIDADE: REPRESENTAÇÕES
DO CORPO FEMININO EM
REVISTAS BRASILEIRAS IMAGEM 02
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre a representação do
corpo feminino em algumas revistas
brasileiras muito consumidas pelos
jovens.

“PELO MEU HISTÓRICO DE
ATLETA [...]”: A ANÁLISE DO
DISCURSO E A LINEARIDADE
ESPORTE-SAÚDE. - IMAGEM 03
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre o discurso do
presidente da república do Brasil
enfatizando
que
não
teria
complicações pela COVID 19 por ter
sido atleta.

SOCIEDADE DE CONTROLE E
REDES SOCIAIS NA INTERNET:
#SAÚDE E #CORPO NO
INSTAGRAM - IMAGEM 04
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre o controle que as
redes sociais exercem sobre a
formação da identidade dos sujeitos
relacionadas com os padrões de
beleza e a saúde na sociedade
contemporânea.

(TRANS)FORMAÇÕES
CORPORAIS: REFLEXÕES
SOBRE SAÚDE E BELEZA IMAGEM 05
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre a forma que os
padrões
de
beleza
também
influenciam a vida das mulheres
transexuais.

EXPERIÊNCIA DE DOR E LESÃO
NO DESPORTO FEMININO IMAGEM 06
Essa imagem mostra a produção dos
estudantes sobre a relação entre
esporte e saúde para os atletas de alto
nível,
que
se
submetem
a
treinamentos extenuantes conseguir
ganhar as competições.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO REMOTO: POSSIBILIDADES DE
AÇÕES PEDAGÓGICAS INTEGRADAS E INTERDISCIPLINARES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL1
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Interdisciplinaridade.
APRESENTAÇÃO
O vídeo se propõe a compartilhar o resultado de uma experiência pedagógica
desenvolvida no Centro de Educação Infantil 01 de Brasília (CEI 01) da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEEDF) no contexto do Ensino Remoto no ano de 2020. O
foco do trabalho tem em suas ações pedagógicas uma perspectiva integrada e interdisciplinar
entre os professores pedagogos e as professoras de educação física do programa Educação
com Movimento (PECM). Acredita-se que a construção do conhecimento pelas crianças e o
envolvimento das famílias por meio desta perspectiva torna o processo educativo mais
significativo e com um resultado mais promissor.
A Educação Infantil é uma etapa escolar que está voltada para um trabalho
educacional para e com a linguagem corporal. A criança nessa fase encontra-se em plena
conquista de suas vivências de mundo usando o seu corpo. Tudo o que faz passa primeiro por
uma experiência sensorial. A Educação Infantil precisa estimular a aprendizagem e o
desenvolvimento por meio de ações pedagógicas que envolvam o corpo e o movimento.
Pensando em agregar ao fazer pedagógico do professor pedagogo, em relação ao corpo
e ao movimento, surgiu no Distrito Federal (DF), a ideia de um programa que inserisse o
professor de educação física nesta etapa educacional. O PECM é um programa que além de
desenvolver aspectos específicos da educação física, propõe uma integração e uma
interdisciplinaridade para que as experiências corporais dos estudantes se ampliem a partir das
ações conjuntas de seus professores. A parceria entre os professores, pedagogo e educação
física, é fundamental para a concretização dessas diversas ações pedagógicas da escola.
O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

1

As ações pedagógicas integradas referem-se diretamente ao planejamento, execução e
avaliação por parte dos professores, pedagogos e educação física. Já a interdisciplinaridade, se
refere as ações pedagógicas relacionadas aos conhecimentos que os professores estão
desenvolvendo com as crianças durante as aulas.
O ensino remoto estabelecido nas escolas da rede pública do DF a partir do mês de
junho de 2020 em função da pandemia da Covid-19 intensificou o trabalho coletivo e
colaborativo entre os professores do CEI 01. Tratava-se de uma situação inusitada na qual os
professores não tinham experiência com tal realidade pedagógica. De todo modo, a
dificuldade não inviabilizou as possibilidades de tornar concretas as ações pedagógicas
integradas e interdisciplinares entre os professores da escola. A partir de temas semanais
estabelecidos pela SEEDF, o grupo de professores do CEI 01 de Brasília, por meio de
documentos pedagógicos orientadores, enviavam às famílias atividades para serem executadas
com as crianças em suas casas. As atividades eram enviadas em dias alternados, as segundas e
quintas-feiras os professores pedagogos enviavam suas sugestões, nas terças e sextas-feiras o
envio era realizado pelas professoras de educação física. Todas as atividades eram planejadas
de forma coletiva em reuniões virtuais com os professores e seguiam uma linha de raciocínio
com base no tema proposto para a semana. Dessa forma, as famílias semanalmente recebiam
atividades que se conectavam, mantendo um encadeamento lógico entre a educação física e as
atividades do pedagogo. As práticas pedagógicas dos professores envolvidos conseguiram
abordar conhecimentos gerais que transitavam tanto na área de pedagogia quanto na de
educação física, dialogando também com os conhecimentos específicos de cada área do
conhecimento.
O vídeo apresenta este trabalho em três momentos específicos. No primeiro,
mostramos a escola, sua proposta para o ensino remoto e as ações do corpo escolar. O
segundo momento traz o relato das ações pedagógicas integradas e interdisciplinares por meio
do exemplo de dois documentos enviados às famílias e imagens de seus retornos. Na terceira
e última parte apresentamos um panorama geral de todo esse momento vivido com os
resultados obtidos.
Consideramos o trabalho extremamente relevante para construirmos uma possibilidade
pedagógica concreta, mesmo no ensino remoto. Apesar dos inúmeros limites em função da

carência de atividades presencias devido às circunstâncias sanitárias, se evidenciou no
trabalho coletivo dos professores algo a ser destacado.
Vídeo disponível em:
https://mega.nz/file/p15kECDI#RO1aS3T9TwN_tkS7unyqWpBaQYpcEbmisiwfSM3CXfY
AGRADECIMENTOS:
Ao CEI 01 de Brasília e aos responsáveis do 1º período que autorizaram a divulgação
das imagens dos documentos e das crianças nas atividades propostas.
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APRESENTAÇÃO
A Educação Física Escolar encontra-se em constante movimento. Tendo o seu início
voltado para a aptidão física, visava proporcionar um corpo saudável, ágil e disciplinado. Era
apenas uma atividade de suporte para ampliar as habilidades motoras e promover a prática de
exercícios físicos para a saúde. Ela foi evoluindo e atendendo a sua função pedagógica,
deixando de ter como essência a prática motora, passando a ter como principal função analisar
a diversidade das práticas corporais da sociedade.
Tornando-se uma disciplina curricular presente em toda a educação básica, passou a
ter uma abordagem crítica, relacionando o movimento a conteúdos de relevância social,
confrontando

conhecimentos

do

senso

comum

com

o

conhecimento

científico,

contextualizando fatos e fazendo resgates históricos, colaborando na formação das pessoas
para que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela atuando para melhorá-la.
Há muito a dicotomia corpo e mente foi ultrapassada, passando o ser humano a ser
entendido como único e complexo. Esta deve ser a visão e abordagem da Educação Física
atual, que contextualiza o indivíduo com a sua vida cotidiana, abordando a cultura corporal na
sociedade e no local. Entendemos que para que possamos nos sentir pertencentes ao mundo,
exercendo a nossa cidadania, é necessário o autoconhecimento e o estudo de experimentações
sensoriais e motoras, possibilitando a assimilação da construção da autoimagem e da
consciência corporal.
Além do autoconhecimento, a Educação Física entende que o indivíduo vai além de
práticas corporais que apenas propõe executar o movimento sem intencionalidade. A visão
cultural permite unir essas práticas com valores e atitudes, onde além de saber fazer, existe a
reflexão saber sobre o fazer, objetivando a formação crítica e autônoma do indivíduo. É
importante a compreensão das origens culturais, do resgate das culturas populares e da

contextualização com a contemporaneidade, possibilitando uma abordagem dialógica,
comunicativa, produtiva, criativa e participativa.
Para isso, como simbolicamente retrata o vídeo, é preciso despertar, desnudar antigas
concepções e caminhar para a pluralidade. Existe uma realidade, a ser descortinada, que
disfarça distanciamento, mas está ao nosso redor. A vergonha pela desigualdade sociocultural
recolhe o olhar e adentra as telas de proteção. Não é admissível a submersão em uma única
realidade. O vazio grita e nos faz enxergar além, nos faz ansiar pela mudança de paisagem no
despertar da manhã.
A caminhada de quem vai mudar o mundo pelo exercício do seu ofício, nem sempre é
o suficiente para girar a chave da porta, que constantemente insiste em permanecer fechada,
assim como as possibilidades de permuta sociocultural. A consciência viaja e alcança o Gênio
da Lâmpada, mas, ao suspirar por mais essa algema na alma, recua, detona padrões e retorna a
realidade.
O idealismo revigora e fortalece, apesar de ocultar a foice e preservar a tela. A mão
abraça o martelo. É ferro. É força da resistência. É possibilidade de quebrar paredes e
continuar trilhando novos caminhos.

LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://mega.nz/file/0xIT0YxK#joreiGVLzwdsarctXcnbgSsZxvrFBqZbY__gneBGO9s
Declaro que todos os elementos utilizados ou incluídos no projeto não violam
qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em
assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta
ou indiretamente, decorrente da exibição pública ou uso dos trabalhos.
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APRESENTAÇÃO
O Projeto de Licenciatura “O que pode um corpo?” do departamento de Educação
Física da Universidade Federal Fluminense, tem como proposta criar novas formas de
reflexão/ação na Educação Física escolar ao questionar certos temas que problematizam os
padrões hegemônicos criados acerca dos corpos, a partir de espaços de diálogo entre
estudantes da educação básica, futuros docentes e docentes. Dessa forma, o trabalho do
grupo busca tensionar as questões que tratam das identidades sociais (GOMES, 2005)
referentes ao corpo, como: gênero, raça, religião, classe, orientação sexual, entre outros, e
como as mesmas se interseccionam (PUAR, 2013) e são permeadas por diversas opressões.
Salientamos que as identidades sociais fazem parte da convergência de experiências e
de um conjunto de saberes oriundos de uma comunidade. De acordo com Gomes (2005, p.
41), a identidade “[...] indica traços culturais que se expressam através de práticas linguísticas,
O presente trabalho contou com apoio financeiro da Divisão de Prática Discente (DPD), subordinada
à Pró-Coordenação de Apoio ao Ensino de Graduação (CAEG), da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) da Universidade Federal Fluminense (UFF).
1

festivais, rituais, comportamentos alimentares e tradições populares referências civilizatórias
que marcam a condição humana”.
O trabalho foi desenvolvido no período pré-pandêmico com a turma do segundo ano
do Ensino Médio do Colégio Universitário Geraldo Achilles Reis (COLUNI). A turma era
composta por 27 alunos e as atividades ocorreram na aula de Artes. As oficinas foram
mediadas principalmente por uma bolsista, as outras bolsistas participaram ativamente da
elaboração e relatoria das aulas.
O processo de construção das oficinas parte de uma perspectiva decolonial de
educação (BERNARDINO-COSTA, 2016), já que pretende se distanciar da forma
europeizada e hegemônica, a que a construção de conhecimentos está submetida no processo
escolar. Por tal motivo, com base na multiculturalidade, as pluralidades imersas no projeto
são colocadas em evidência na criação das atividades, já que a escola é um ambiente de
mediação entre as diferenças socio-culturais existentes na sociedade (CANDAU, 2008).
Dessa forma, os temas circularam em torno da ausência de oportunidades, da diferença
entre classes sociais e como o racismo estrutural está no cerne dessa discussão. Para tal, o
referencial teórico utilizado foi escolhido pelo grupo com base na importância de olhar de
uma perspectiva decolonial (BERNARDINO-COSTA, 2016) de sociedade ao trazer autores,
pensadores e artistas negros, latinos, não-europeus para tematizar as aulas, bem como as falas,
experiências e vivências dos alunos.
Durante a primeira oficina, o foco do grupo era reconhecer a turma em questão. O que
os movia, suas dores e alegrias. A partir das tensões criadas, fruto da primeira atividade de
autodescrição através de colagens, descobrimos que havia a dificuldade de diálogo entre
meninos e meninas.
Por isso, a atividade em sequência, tinha a intenção e problematizar essa ruptura entre
meninos e meninas. Porém, durante a conversa, surgiu o assunto sobre a diferença de
oportunidades e injustiças sociais que os alunos enxergavam na turma, já que, n que se refere
a classe social, a turma é heterogênea.
Sendo assim, a última atividade teve a intenção de mostrar aos alunos que, devido a
sua identidade social, se sentiram lesados de alguma forma, a possibilidade de terem o poder
de escolha para seus futuros. Por isso, a oportunidade foi um tema em evidência, e,
principalmente, a de estar em espaços acadêmicos e elitizados. Também, nesse sentido, o

grupo colocou como pauta o genocídio da população preta e periférica, que, infelizmente, tira
de jovens a tal oportunidade de sobreviverem.
Essa situação foi retratada na apresentação do grupo CoInspirações, e ratificou o que o
grupo tentou expressar sobre como a criminalização da cultura e vivência da população preta
e pobre é um projeto de genocídio e epistemicídio. Em concordância com Grosfoguel (2016,
p.43), “os quatro genocídios/epistemicídios são constitutivos das estruturas epistêmicas
racistas/sexistas que produziram um privilégio e uma autoridade para a produção de
conhecimento do homem ocidental, com a inferiorização dos demais”.
Logo, nas sociedades contemporâneas, o Estado age como um regulador/“soberano”
dos corpos marginalizados, e, nessa lógica, é ele quem controla a vida e a morte dos
indivíduos. Assim, Mbembe (2018, p.41) diz que “a soberania é a capacidade de definir quem
importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é”, e o Estado é a instituição
que tem a capacidade de legitimar/deslegitimar tais condutas.
Portanto, o Projeto, norteado por tais atributos, e buscou abarcar a amplitude do
potencial crítico que todos os envolvidos no processo de construção dos trabalhos são capazes
de desenvolver, de forma autônoma e emancipada, em vista de uma estrutura de educação que
foge dos padrões predominantes na sociedade.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

PODEROSAS – IMAGEM 1
Aluna mostrando autodescrição, a
partir do cartaz feito pela mesma com
mulheres
negras
“poderosas”,
segundo ela.

MÁQUINA
IMAGEM 2

DE

LAVAR

–

Cartaz da aluna trazia a imagem de
uma máquina de lavar, pois a mesma
se sentiu muito feliz por ganhar uma,
já que assim economizaria tempo nos
afazeres domésticos e teria mais
tempo para estudar.

“ESSE ESPAÇO TAMBÉM ME
PERTENCE” – IMAGEM 3
Alunos brincando na piscina do
Instituto de Educação Física da UFF
durante terceira oficina que tinha
como foco a oportunidade.

DANÇAS
E
IMAGEM 04

DIÁLOGOS

-

Atividade da terceira oficina onde
alunos contaram seus relatos de
inserção e angústias no meio
acadêmico, além da apresentação de
grupos de dança com apresentações
críticas
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APRESENTAÇÃO
O presente vídeo é uma produção proveniente da disciplina “Análise da Prática e
Estágio em Educação Física III”, ministrada pelo professor Dr. Cláudio Márcio Oliveira que
compõe o curso de graduação em Educação Física, na modalidade licenciatura, da UFMG.
Neste vídeo se apresenta parte do percurso de estágio docente - ocorrido entre agosto de 2018
e fevereiro de 2020 - de graduandas e graduandos que se inseriram no programa Residência
Pedagógica (RP) na Escola Municipal Oswaldo França Júnior (EMOFJ). Para além disso,
acompanha uma problematização acerca dos desafios do ensino remoto emergencial 2 , em
decorrência da pandemia de COVID-19, tanto para a Educação quanto para a Educação Física,
na Educação Básica e pública.

O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Considerando que ensino à distância é uma modalidade de ensino com legislações vigentes,
consideramos o termo ensino remoto emergencial como o mais coerente para o contexto atual da
educação. Para tanto, quando o apresentador incorre ao erro no vídeo e utiliza o termo ensino à distância
nos referimos ao contexto de ensino remoto emergencial que se desenvolve na pandemia de COVID19.
1
2

Para tanto, a produção é dividida em três momentos: 1) a apresentação da estrutura de
organização do processo de estágio no RP e suas possibilidades de formação inicial a partir da
construção coletiva de práticas político-pedagógicas, reflexões sobre a cultura escolar e
pesquisa sobre a escola e a Educação Física escolar; 2) o momento no qual se problematiza os
desafios do ensino remoto emergencial para a rede pública; e 3) o instante no qual se tece
análises sobre a presença (ou não) da Educação Física como componente curricular nas
apostilas do Programa de Estudos Tutorados (PET’s), produzidas pelo governo de Minas
Gerais, como estratégia didático pedagógico de ensino em meio a pandemia.
Com essa organização, o objetivo do vídeo foi tensionar as experiências de iniciação à
docência vividas no RP com a proposta de ensino remoto do estado de Minas Gerais. Isso,
porque a partir da imersão presencial no chão da escola foi possível analisar com criticidade a
Educação Física, à docência e a Educação dentro do contexto de pandemia.
Assim, no que diz respeito à Educação Física enquanto componente curricular,
percebemos um descompasso nos PET’s em relação às suas atividades e propostas de avaliações
nos fazendo questionar, sem resoluções: qual o papel da professora e do professor nesse
contexto de isolamento? Como atender às especificidades da Educação Física no ensino
remoto? Como garantir o acesso à Educação a todas e todos as/os estudantes? Qual o lugar da
formação inicial em Educação Física no contexto de pandemia?
LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://mega.nz/file/3kZyyRaa#bvZjRqWsLahDf82it08MwfyRc0KDh4j8xpJ_OJkb25k
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PALAVRAS-CHAVE: Danças Urbanas; Infância; Ensino Remoto.
APRESENTAÇÃO
O presente trabalho é um desdobramento de um projeto de Ensino desenvolvido em
uma universidade pública do Rio de Janeiro desde 2019 e que vem, desde então, realizando
trabalhos que visam ampliar discussões acerca das potencialidades dos corpos de crianças e
jovens ainda na fase escolar (Ensinos Fundamental e Médio). Buscando fortalecer a interação
entre a Universidade e a escola, em 2020 as intervenções se deram de forma remota devido à
pandemia mundial do Coronavírus.
Apresentamos imagens de uma oficina realizada em uma Escola Municipal, com
turmas do 4° e 5° ano dos Anos Iniciais, que foi elaborada partir do diálogo entre as bolsistas,
coordenadoras do projeto e uma das professoras de Educação Física da escola. O encontro
remoto ocorreu em Novembro, o mês da Consciência Negra. Achamos pertinente trabalhar o

Hip Hop com os alunos, uma vez que é um movimento cultural que nasceu, e se popularizou,
entre jovens negros das periferias dos Estados Unidos.
A necessidade de abordar questões relacionadas à educação para as relações étnicoraciais chegou ao nosso grupo em 2019, quando realizamos oficinas presenciais com uma
turma do segundo ano. Encontramos nas danças urbanas a possibilidade mediar esse trabalho.
Parte do material utilizado foi produzido para as oficinas de 2019 e, portanto, foi adaptado
para o uso remoto
Para iniciar a oficina, as bolsistas apresentaram um vídeo elaborado a partir de uma
obra de Bell Hooks, chamada “Minha dança tem história”. O livro, cujas ilustrações estavam
disponíveis no vídeo, fala sobre um personagem negro e b-boy (dançarino de break). Outros
artistas também foram apresentados em vídeo, tais como os Jackson Five e Celly I.D.D. já
que estes também estão inseridos no contexto do Hip Hop nacional e internacional. O estilo
das roupas e cabelo dos artistas foram os principais elementos destacados pelas crianças, e,
segundo algumas delas: “É a cultura deles”.
Passada essa discussão, as bolsistas haviam preparado uma sequência de passos de Hip
Hop para os alunos que, prontamente, se levantaram para aprender. Naquele momento a
execução perfeita dos movimento não era o objetivo, pelo contrário, a intenção era deixar os
corpos serem livre para expressar suas individualidades e vivências. Em seguida as bolsistas
que conduziram a aula fizeram uma aproximação com as danças do aplicativo TikTok, que é
bem presente no cotidiano de algumas das crianças.
Sabemos que o Ensino Remoto, adotado em caráter emergencial, é a forma mais
segura de dar sequência às atividades escolares e, ao mesmo tempo, zelar pela saúde e pela
vida dos alunos, professores e demais trabalhadores, mas isso não o isenta das suas
limitações. Foi notória a participação da grande maioria da turma, , mas precisamos ressaltar
que muitos alunos que nã conseguiram acessar o encontro. Alguns estavam com sua conexão
instável, de forma que entravam e saíam da aula, enquanto outros se quer conseguiram entrar
uma vez.
Pensando em como contornar esses obstáculos, ficou acordado que as bolsistas fariam
um tutorial em vídeo com os passos ensinados, de modo a deixar registrado o conteúdo para
compartilhamento com outras crianças. Seguimos buscando meios de nós adaptarmos aos

novos moldes, mas, ao mesmo tempo, cientes que é preciso estarmos atentas à exclusão e às
armadilhas das tentativas de se inserir a Educação à Distância nas escolas.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

QUEM É O B-BOY?
Iniciamos com a apresentação do
vídeo
“O
menino
B-boy”.
Conversamos sobre o B-boy ser todo
aquele que está inserido na cultura
hip-hop e a vivencia através da
dança, das roupas e outras
manifestações.

O QUE PODE UM CORPO NO
CONTEXTO REMOTO?
Registro do início da oficina, durante
uma conversa sobre o início da
cultura hip-hop. A turma, de forma
geral, se mostrou bem participativa e
interessada nas discussões levantadas.

EXPERIÊNCIA COM AS DANÇAS
URBANAS
Registro do meio da oficina, grande
parte dos alunos acompanhando a
aula e reproduzindo os passos
ensinados, enquanto outros tiveram
seu acesso interrompido e precisaram
se ausentar por um tempo.

INFÂNCIAS SUPER-HERÓICAS E SEUS DIÁLOGOS COM A
EDUCAÇÃO FÍSICA
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Universidade Federal Fluminense (UFF)
iara_mirella@id.uff.br
Adriana Martins Correia,
Universidade Federal Fluminense (UFF)
adrianacorreia@id.uff.br
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Educação Física; multiculturalismo crítico.
APRESENTAÇÃO
Este trabalho tem por objetivo apresentar imagens de experiências desenvolvidas na
Educação Infantil durante a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino, do curso de
Licenciatura em Educação Física de uma universidade pública do Rio de Janeiro. A prática de
ensino se deu em uma escola que trabalha com grupos multietários. Com exceção da turma de
acesso, composta por crianças de dois anos, todas as demais possuem seu quantitativo
igualmente dividido por crianças de 3, 4 e 5 anos.
A escola tem como proposta pedagógica o incentivo à autonomia dos alunos,
acreditando que o convívio e a troca de experiências entre alunos mais velhos e mais novos,
gera aprendizagem.
As propostas descritas nesse relato foram realizadas com a Turma Vermelha e
elaboradas em cima do tema "Super-heróis", que foi definido a partir das interações iniciais
entre o grupo de estagiárias/os e a turma. Nesse processo orientamo-nos a partir da concepção
da infância como experiência de linguagem, capaz de construir história e pensar criticamente
(ABRAMOWICZ, et al., 2009, ABRAMOWICZ, RODRIGUES, 2014). No campo da
Educação Física nos inspiraram estudos centrados no multiculturalismo crítico e suas relações
com as infâncias (CARVALHO 2012; NEIRA, 2006).
O processo aqui narrado se dividiu em três momentos. O primeiro partiu da seleção de
super-heróis e super-heroínas que as crianças elencaram a partir de suas culturas midiáticas.
Assim, desenvolvemos jogos, brincadeiras e percursos historiados, onde os poderes dos

personagens inspiraram desafios, ora criados pelo grupo de discentes estigiárias/os, ora
propostos pelas próprias crianças.
Em um segundo momento buscamos outros personagens para tematizar estas
atividades, reconhecendo heróis e heroínas fora dos padrões corporais hegemônicos de beleza,
habilidade e etnia.Nessa etapa pudemos explorar questões como deficiência e relações étnicoraciais.
O último momento do projeto foi a criação do Super-Eu, onde cada criança criava a
própria versão heróica de si, fazendo uma colagem de atributos que passavam por nome,
características físicas, vestimentas, acessórios e super-poderes. Nesse último momento
destacou-se a questão de gênero, onde as meninas ampliaram as características, poderes e
nomenclaturas de suas personalidades heróicas, para além das personagens comumente
encontradas na mídia e nos objetos de consumo que dela derivam.
Concluímos assim, que a partir do repertório das histórias e personagens que
envolvem as infâncias, é possível desenvolver projetos para as aulas de Educação Física na
Educação Infantil, que investem na potência das crianças como forma de resistir aos
dispositivos de controle.
DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

AQUI NASCEM NOVOS HERÓIS IMAGEM 01
Após a criação de cada Super-Eu,
realizamos
um
momento
de
exposição em que a turma pôde
observar e apreciar a versão heróica
criada por cada um de seus colegas,
com suas imagens e super-poderes.

EU SOU A SUPER-SEREIA IMAGEM 02
A criação de uma das alunas cujo
nome e parte das características estão
social e culturalmente ligadas ao
gênero feminino, representadas aí
pela identificação com o personagem
da sereia.

MINHA VERSÃO HERÓICA É A
HULK-FLASH - IMAGEM 03
Força, velocidade, ajuda as pessoas e
lança disco pela cabeça em direção
aos vilões. Poderes atribuídos a si por
uma
aluna,
ampliando
as
características
normalmente
atribuídas ao gênero feminino.
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APRESENTAÇÃO
A experiência registrada no vídeo se desenvolveu durante os meses de março e agosto
do ano de 2019 em uma turma multietária com 30 crianças de 4, 5 e 6 anos de uma Escola
Municipal de Educação Infantil (EMEI) da cidade de São Paulo. A EMEI tem em seu projeto
político pedagógico, objetivos de valorização da cultura africana e afro-brasileira, em
consonância às demandas da lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003, e prevê a promoção de
práticas em direção da equidade racial e de gênero, por isso, naquele ano escolheu mulheres
negras para inspirar os projetos didáticos de todas as turmas.
Dandara dos Palmares foi a “musa” e a “personagem” que nomeou uma das turmas,
sua vida e obra fizeram parte dos projetos de estudo e investigações do grupo durante todo o
ano letivo. Nas pesquisas iniciais sobre a vida da personagem, realizadas em casa com as
famílias e também na escola, com auxílio de computadores e celulares, descobrimos as
habilidades da heroína e guerreira nas lutas contra a escravidão. Selecionamos a canção
“Dandara” de Vanessa Borges, para ouvir, dançar e ler com as crianças, e após essa atividade
elas demonstraram interesse em saber: “pelo que Dandara lutava?”, “Como ela lutava?”,
“Que lutas ela sabia?”.
As conversas iniciais com as crianças e reconhecimento dos seus saberes e
representações sobre lutar, as falas e curiosidades sobre as lutas nos fizeram definir essa
prática corporal como tema de estudo, nos tempos destinados ao território da cultura corporal,

previsto na linha do tempo do projeto pedagógico da EMEI. E traçamos como objetivos
iniciais: vivenciar lutas e ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre as lutas e seus
representantes.
Nossas experiências foram planejadas e desenvolvidas em parceria entre uma
pedagoga, professora regente da turma, e um professor de Educação Física, colaborador que
desenvolvia pesquisa de doutoramento na escola no período. E teve como referência os
campos teóricos, princípios ético-políticos e encaminhamentos didáticos da perspectiva
cultural da Educação Física, conforme proposto por Neira e Nunes (2009) e Neira (2014;
2019).
Entre as problematizações iniciais também fomos interrogados pelas crianças sobre a
possibilidade de lutar na escola e dos tipos de lutas que existem. Em rodas de conversas e
com as pesquisas conseguimos mapear as lutas que as crianças já conheciam e selecionamos
imagens e vídeos de diferentes lutas, conhecidas e desconhecidas para ler, assistir e
experimentar corporalmente com as crianças. As crianças demostraram interesse especial na
experimentação corporal das lutas, então propusemos vivencias de brincadeiras como cabode-guerra ou jogo-de-corda; o braço-de-ferro ou quebra-de-braço e sumô, que foram
resignificadas pelas crianças e ganharam outras versões e formas de praticar/brincar.
Após conhecer e vivenciar alguns tipos de lutas a maioria das crianças concordou com
um garoto que trouxe como resultados das pesquisas com a família a informação que
“Dandara deve ter lutado capoeira e maculele” por serem essas as manifestações mais
representativas dos povos negros escravizados. Então passamos a priorizar essas práticas nas
pesquisas e vivências e realizamos atividades de ampliação e aprofundamento, através da
leitura de textos e vídeos sobre elas e também convidamos um professor e uma aluna de
capoeira para conversar com as crianças sobre essas práticas.
Com a proximidade da festa da escola, que ocorre no mês de agosto, e a previsão de
realizar uma apresentação com a turma nesta ocasião, resolvemos utilizar elementos das lutas
na composição de uma coreografia, e os tempos de atividades da cultura corporal também
passaram a ser utilizados para os ensaios desse momento. Os registros, realizados ao longo da
tematização através de desenhos infantis, escritas coletivas, fotografias, gravação de vídeos e
áudios, nos permitiram analisar e avaliar a experiência e considerar que a maioria das crianças
vivenciou as lutas e as gestualidades características, especialmente, da capoeira e do

maculelê, e também aprofundaram e ampliaram os conhecimentos sobre essas práticas
corporais e seus praticantes.

LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1trsil6X9MV3__YyGdgdXv_c_Onghrmvr/view?usp=sharing
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APRESENTAÇÃO
O presente vídeo tem como intuito trazer as narrativas autobiográficas sobre as
vivências e aprendizados tidos por alunos do ensino fundamental II da rede pública de Belo
Horizonte. Tais narrativas referem-se ao projeto de ensino intitulado “um dia, um rio!” que
articulou, na presente escola, com diferentes componentes curriculares e tinha como objetivo
instigar os estudantes a refletirem não somente, mas também, sobre a então tragédia ocorrida
em Mariana com o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, mas que
acabou, em nosso projeto abrangendo também o rompimento da barragem de Brumadinho
ocorrido em janeiro de 2019.
O desenvolvimento desse projeto com os estudantes ocorreu durante nosso Estágio
Final em Educação Física (Estágio III), articulado ao Programa Residência Pedagógica da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 1 ao qual também fazíamos parte. Assim
sendo, as metodologias utilizadas como formas de avaliação para o Estágio III foram
amalgamadas às propostas do Programa no intuito de pensarmos em uma Educação Física que
dialogue com diferentes abordagens de registro, aqui realizadas sob forma de vídeo.
Em nosso eixo temático tivemos como objetivo principal possibilitar com que os
estudantes (re)conhecessem as práticas corporais dos sujeitos que vivem do/no rio e quais
questionamentos e/ou reflexões podemos fazer sobre a presença das grandes empresas de
Refere-se a um programa de formação apresentado pela Pró-reitoria de graduação (PROGRAD) da
UFMG com apoio e financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), iniciado no ano de 2018.
1

mineração e os impactos que elas causam na vida e nos corpos desses sujeitos. Nesse sentido,
nosso projeto foi guiado pela seguinte pergunta: “quais as práticas corporais existentes entre o
sujeito e o rio?”. Para tal, trouxemos como enfoque o diálogo com as práticas de povos de
comunidades quilombolas e ribeirinhas que vivem do e no rio afetadas pelos crimes
ambientais cometidos com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas
Gerais.
Foram realizadas dez aulas subdivididas em quatro subtemas desenvolvidos na
respectiva ordem: I) “O que é o rio? como é viver dele?”, momento em que foram trabalhadas
questões sobre os rios e as comunidades ribeirinhas; II) “Meu ritmo, meu rio!” dialogando
com as danças indígenas e quilombolas; III) “Como é que se brinca com o rio” trabalhando
com brincadeiras indígenas e quilombolas; IV visões de uma tragédia, trazendo as impressões
e reflexões dos alunos sobre o rompimento das barragens.
Educação Física não se resume à prática, mas amplia-se às práticas em diálogo com a
cultura, e por tal motivo, ainda que “curricularmente” estivéssemos lidando com os objetos de
conhecimento “danças” e “brincadeiras e jogos” – se assim formos nos embasar pela Base
Nacional Comum Curricular – esse projeto foi atravessado por outras questões, tais como:
desigualdade social, silenciamento cultural, religiosidade, dentre outros aspectos que
atravessam as práticas e os corpos dos sujeitos que vivem do e no rio.
Nesse ínterim, foram registradas sob a forma de vídeos e fotografias, durante e após a
realização do projeto, as experiências dos alunos no decorrer das aulas: suas impressões,
sensações e reflexões que se desdobrarem um trabalho final de Estágio III mostrando uma
forma de registro e estudo que não é melhor que a forma padrão (escrita), mas que é outra, e
que, portanto, permite, ainda que registradas sob nossos olhos, fazer mostrar as narrativas dos
estudantes.
LINK DO VÍDEO
O vídeo está disponível em: https://youtu.be/rIuV0dEXLn4
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PRÁTICAS CORPORAIS E PANDEMIA: UMA EXPOSIÇÃO SOBRE O
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PALAVRAS-CHAVE: práticas corporais; pandemia; cotidiano.

APRESENTAÇÃO
As fotografias deste trabalho são registros de práticas corporais vivenciadas nas orlas
de Petrolina-PE e Juazeiro-BA durante a pandemia de Covid-192. Ao contrário das
orientações protocolares de segurança, o que se vê são jovens usufruindo das opções de lazer
no Rio São Francisco. Neste contexto, o que as vivências de práticas corporais em tempos e
espaços pandêmicos nos dizem?
A pandemia3 alterou nosso cotidiano. Expressões como “novo normal” têm sido
usadas para representar uma realidade marcada pela necessidade de alteração nos hábitos e
comportamentos. Exigências como quarentena, lockdown, distanciamento social, uso de
máscaras, higienização das mãos são técnicas que rearranjam os indivíduos socialmente.
Heller (2008)4 diz que a vida cotidiana possui uma estrutura, ou seja, não estamos
atuando no tempo e espaço sem qualquer determinação. Como vivemos em uma sociedade
que se organiza e se reproduz pelo modo de produção capitalista, nossa cotidianidade é
demarcada por essa estrutura.
Na medida em que a pandemia supõe um “novo normal” com uma configuração de
tempo e espaço com exigências próprias para conter o vírus, pode ser que nossa análise sobre
a realidade sintetize que essas mudanças são autênticas. Mas, fundamentalmente, nada se

O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
As imagens foram realizadas em dias de sextas-feiras de 16h às 19h, entre novembro de 2020 e abril
de 2021. Foram atendidso os protocolos de segurança indicados pelos órgãos oficiais.
3
A primeira morte registrada por Covid-19 no Brasil foi dia 16 de março de 2020. Em 2 de junho de
2021 já morreram 467.408 pessoas. A maioria destes são pobres e negros, além dos que possuem
comorbidades. Informações em https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19.
4
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 8.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
1
2

altera nas relações de produção que caracteriza o capitalismo. Portanto, as mudanças soam na
superficialidade, pois as formas de sociabilidade permanecem as mesmas e as respostas aos
problemas advindos dessas formas ficam nos limites do modo de produção.
“A vida cotidiana é a vida de todo homem” (p. 31). Todos os seres, ao nascerem,
esbarram em uma materialidade social já dada. É nela que vamos nos ajustar para dar conta
das necessidades das esferas orgânica e social. Porém, quando uma pandemia se constitui
como ameaça a existência biológica, as atividades humanas que são partes orgânicas da vida
cotidiana, como o trabalho, a vida privada, o lazer e a atividade social sistematizada,
necessitam que seja alterada sua hierarquia. Mas como o capitalismo determina as relações,
essa modificação possui resistência.
As imagens parecem indicar que os problemas impostos pela pandemia, que a nós
parecem amplificar os problemas inerentes da sociedade capitalista, são encarados pelos
sujeitos, através da mobilização mais imediata de suas potencialidades.
O homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em
funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões,
ideias, ideologias (Ibidem).

Mas Heller diz não ser possível que o ser humano, em respostas aos problemas do
cotidiano, possa investir aquelas capacidades em toda sua intensidade. Haverá outros tipos de
problemas que exigirão outras mobilizações e prioridades. Portanto, frente à pandemia, é
fundamental acertar as escolhas das atividades de respostas (sobrevivência) entre a
heterogeneidade que há na vida cotidiana. E neste caso, àquelas atividades cotidiana, próprias
dessa forma social capitalista, não perdem o sentido, mas precisam ser apropriadas para
oferecer respostas às ameaças a existência orgânica e social.
A autora vai nos dizer “é adulto quem é capaz de viver por si mesmo a sua
cotidianidade” (p. 33). Mas os jovens fotografados parecem não assimilar e dominar a
manipulação adequada das coisas que são imprescindíveis à vida na cotidianidade. Ou seja, os
elementos necessários para garantir que as relações sociais em uma condição de pandemia
sejam seguras, carecem dos novos valores derivados dos grupos que estabelecem os costumes,
as normas e a ética necessária para o enfrentamento do cotidiano pandêmico.

Bom, o ser humano como indivíduo (singular) é, simultaneamente, ser particular e ser
genérico. Quando busca responder aos problemas no cotidiano, uma situação concreta, este
indivíduo vai acionar o patrimônio do gênero para superá-los. No entanto, ao vivenciar a
dimensão do lazer para mediar às condições objetivas postas, os jovens atuam em
contradição, pois não respondem adequadamente aos riscos de sua existência biológica. E
mesmo que assumam respostas aos danos psicológicos e sociais que a pandemia provoca, as
suas escolhas expressam um sentido fragmentado, pois a pandemia exige uma adequação à
materialidade posta que seja mediada por uma ação social orientada pela experiência da
humanidade e suas conquistas científicas em totalidade.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

VIRAL - IMAGEM 01
Grupo de jovens de diferentes bairros
periféricos de Petrolina-PE se
encontram em período de restrições e
decretos para mergulhos com
bicicletas no Rio São Francisco.

ESPECTRO - IMAGEM 02
Passeios de bicicleta na ciclovia que
corta toda orla de Juazeiro-BA. Como
se
antecipando
fantasmas.
Significantes do mundo material
parecem vagar no cotidiano, mas é
tudo concreto e normatizado.

ESFERAS - IMAGEM 03
Jovens jogam futebol de mesa na orla
de
Juazeiro-BA.
Costumes,
linguagens e símbolos demarcados no
espaço e tempo de riscos ampliados e
transitórios da pandemia.

COLAPSO - IMAGEM 04
Jovem mergulha em salto acrobático
na orla de Juazeiro-BA. O encontro
com a estrutura social, o muro
pandêmico a ser transposto parece
negado. O rompimento é particular?

FOLÊGO - IMAGEM 05
Jovem nadando da orla de JuazeiroBA para a Ilha do Fogo, onde outros
jogam futebol de travinha com
saturação acima dos 95% enquanto a
cidade estar com toque de recolher e
lockdown.

LOCKDOWN - IMAGEM 06
Jovens passeiam de caiaque no Rio
São Francisco entre Juazeiro-BA, a
Ilha do Fogo e Petrolina-PE durante o
pôr do sol. Um distanciamento
antissocial no curso da vida e do rio.
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APRESENTAÇÃO
O Voleibol Sentado (VS) foi criado por Tammo van der Scheer e Anton Albers em
1956, no Centro de Reabilitação Militar “Aardenburg”, Holanda, no contexto pós segunda
grande guerra. O momento histórico em que ocorreu a criação dessa prática corporal –
atualmente paralímpica – foi decisivo na definição de objetivos fisioterapêuticos e lúdicos
para uma população de soldados atingida em seus corpos pelos horrores bélicos. O VS
ascendeu da terapia para modalidade paralímpica graças aos esforços empreendidos,
especialmente pelo holandês Pieter Joon, em 1980, na edição dos Jogos Paralímpicos em
Arnhren, Holanda, ano em que aconteceu a sua estreia no naipe masculino.
No Brasil, a modalidade foi introduzida em 2002, por Ronaldo Gonçalves de Oliveira
e, apesar do atraso temporal em relação ao país de origem está em processo de ascensão no
que diz respeito à qualidade técnica, em número de participantes e em títulos conquistados.
Ademais, vem despontando como um dos paradesportos mais populares.
O VS é uma modalidade esportiva disputada em equipe, com o objetivo de colocar a
bola no chão da quadra adversária, passando por cima da rede divisória. São elegíveis para
participar os amputados, os sequelados de paralisia infantil, os lesionados medulares entre
outros tipos de deficiência previstas no Sistema de Classificação Internacional. A posição

sentada permite que praticantes realizem os gestos técnicos correspondentes fora da postura
bípede. Essas pessoas são impedidas pela condição corporal e desenvolveram a aprendizagem
das técnicas sofisticadas próprias dessa modalidade paradesportiva a partir de um complexo
processo cognitivo. Partindo da estrutura do Zitbal – esporte alemão jogado sem rede por
pessoas com mobilidade limitada, utilizando os punhos para tocar na bola e que esta poderia
pingar no chão –, os idealizadores aproveitaram a posição sentada em que o jogo acontecia e
acrescentaram os elementos técnicos do Voleibol e mais o uso da rede divisória.
No VS são exigidas precisão técnica no contato breve com a bola, rápida leitura das
situações de jogo e realização do duplo papel dos membros superiores, utilizados tanto para
deslocar deslizando sobre as nádegas, como para realizar os fundamentos técnicos originais:
toque, manchete, saque, cortada e bloqueio, os quais exigem transição célere entre essas duas
funções desempenhadas. As tomadas de decisões ocorrem frente às inúmeras ocorrências em
que a bola tem que permanecer no ar.
A cultura paradesportiva do VS é constituída por um conjunto de técnicas corporais
(MAUSS, 2017) com características únicas, que foram particularmente criadas em um tempo
histórico determinado e que são apreendidas mediante as interações sociais. Em especial, o
deslocamento sentado na quadra é uma habilidade que demanda adaptação corporal e ao
espaço de 10 X 6 m, dividido ao meio por uma rede a uma altura de 1.05 para as mulheres e
1.15 para os homens que não jogam juntos em competições oficiais. Essas experiências
corporais permitem que os jogadores adquiram novas competências e as capacidades
necessárias para a realização do jogo em que confrontam cotidianamente as representações
sociais que associam o paradesporto ao movimento monótono, desinteressante e sem
atrativos.
As paratletas em foco1 integram a Associação de Deficientes de Aparecida de Goiânia
(ADAP) e a seleção brasileira de VS, as quais disputarão a Paralimpíada de Tóquio/2020.
Duas das participantes sofreram amputações de membro inferior (lesão mais comum na
modalidade) decorrentes de acidentes com motocicleta e a outra teve câncer nos ossos do
quadril em que foi necessária a realização de implante de endoprótese. Essas circunstâncias as
colocaram na condição de pessoas com deficiência.
O nome apresentado em uma das fotos a seguir é fictício em seguimento ao preceito ético da
pesquisa à qual essa apresentação se encontra vinculada. A saber, uma pesquisa de doutorado
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília.
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Os corpos com deficiência dessas mulheres jogadoras de VS em foco foram
registrados em ambiente de treinamento preparatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Demonstram diuturnamente um contraponto às representações sociais discutidas previamente,
quando realizam pouco menos que os dançarinos ao alçar voos no intuito de alcançar a bola e
que se restituem em integridade e valor ao desempenhar atleticamente e de forma colaborativa
as mais espetaculares performances.

DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

CULTURA CORPORAL
PARADESPORTIVA EM FOCO
As marcas corporais (LE BRETON,
2013) da paratleta Sofia foram
classificadas em imposta (lesão) e
escolhida
(tatuagem)
como
experiências ressignificadas pela
cultura paradesportiva.

ENQUADRAMENTO DO
PARADESPORTO NA PANDEMIA
O momento atual da pandemia exige
cuidados extras e a máscara se tornou
equipamento cotidiano e medida
indispensável
para
segurança
sanitária das paratletas.

A POSE DO VOLEIBOL
SENTADO
A posição sentada coloca as
jogadoras em igualdade de condições
para realização das ações de jogo. O
corpo assume postura peculiar ao
Voleibol Sentado.

PRÓTESES E O MOVIMENTO
PARADESPORTIVO
O ciborgue é um construto social,
uma mistura do organismo com as
tecnologias. Tais seres nos incitam à
reflexão da condição humana
(HARAWAY, 2009).

CAPTURA DO CORPO
O ato de se empoderar por meio do
corpo é um aprendizado. Ter orgulho
de ser uma pessoa com deficiência é
uma decisão.

REGISTRO CORPORAL
O corpo é lugar de inscrição de
sentidos (LE BRETON, 2008). Uma
medalha conquistada e uma figura
tatuada marcam a corporeidade de
uma paratleta.
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